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பம்மல் சம்பந்த

த யார் அவர்களின்

"மகபதி" (நாடகம்)
source:
ேஷக்ஸ்பியர் மஹாகவி ஆங்கில பாைஷயில்
எ திய "ெமக்பத்" என் ம் நாடகத்தின் தமிழ் அைமப்
ப, சம்பந்த த யார், பி.ஏ.பி.எல்.,
அவர்களால் இயற்றப்பட்ட .
தற் பதிப்
ெசன்ைன ெடௗடன் கம்ெபனியாரால் அச்சிடப்பட்ட
1910
காபிைரட் ெசய்யப்பட்
க்கிற
விைல அணா 12
-------------------கத

லாசிாியரால் இயற்றப்பட்ட மற்றத் தமிழ் நாடகங்கள். -"லீலாவதி-

ேலாசைன," "கள்வர் தைலவன்," "இரண்

நண்பர்கள்," "மேனாஹரன்"

"சத் ஜித்," "சாரங்கதான்," "யயாதி," "ேவதாள உலகம்,"
"காலவாிஷி," "அமலாதித்யன்," "காதலர் கண்கள்,"
"ேபயல்ல ெபண்மணிேய," "ரத்னாவளி,"

த யன),

---------------------------------------------------------INSCRIBED
TO
THE BELOVED MEMORY OF
MY PARENTS
-----------------------------------------------------------
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மகபதி
நாடக பாத்திரங்கள்.
தனகராஜன்... ... ... சேகத நாட்

மன்னன்.

மால்ேகாமளன், தனலாபன் ... ... தனகராஜன் தல்வர்கள்.
மகபதி, பா
ேமக

ேகாபன் ) ... ... தனகராஜன் ேசைனத் தைலவர்கள்.

மன், லவணகன், ேராஷன்,

மீன தன், அங்குசன், ேக ேநசன் ... ... சேகத நாட் ச் சீமான்கள்.
பாைலயன் ... ... பா ேகாபன் தல்வன்.
சிவார்த்தன் (வேயாதிகன்) ... சிங்களச் ேசைனத் தைலவன்.
சிவார்த்தன் (இைளஞன்) ... யான் தல்வன்.
ேசந்தன் ... ..... .... மகபதிையச் சார்ந்த ரா வ ரன்.
மகபதி மைனவி ... ... ... ...
ேமக மன் மைனவி ... ...
ஓர் பாங்கி, ஓர் சிங்கள ைவத்தியன், ஓர் சேகத நாட்
ஓர் ரண

ரன், ஓர் காவற்காரன், ஓர் வேயாதிகன், கனவான்கள்,

பைட ரர்கள்,
ன்

ைவத்தியன்,

தர்கள், ேசவகர்கள், ெகாைலஞர்கள்

மாயாவிக

ம், பா

ேகாபன் அ வ ம், இன்

தலாேனா ம்
ம் மற்ற அ வங்க

கைத நிகழிடம். - நான்காம் அங்கத்தில் கைடசியில் சிங்களத்தி
மற்றெதல்லாம் சேகத நாட்
ம்.

ம்,

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

மகபதி
தல் அங்கம் -இடம்- ஓர் காட் ப் பிரேதசம். இ
ன்

ம் மின்ன

தல் காட்சி.
ம்.

மாயாவிகள் வ கின்றன.

.மா. ம ப

வ ம் எவ்விடம் ேசா்ேவாம்? இ யிேலா, மின்னிேலா ஏற்ற

மைழ தன்னிேலா?

ம்.
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இ.மா. ேகாலாகலம்
ழ.மா. அ

ந்த ம், ெகா ம் ேபார் ேதாற்

ஆதித்தன் அஸ்தமிக்கு

ெவன்ற ம்.

ன்னாம்.

.மா. இடம் எதில்?
இ.மா. வனமதில்
ழ.மா. சந்திப்ேபாம் மகபதிையச் சார்ந்
.மா. க ம்

அவ்விடம்.

ைனேய கணமதில் வ ேவன்.

இ.மா. கூப்பி கின்ற

மண் கம்.

ழ.மா. ெகாஞ்சம் ெபா த்
பனியி

ம்

எல்ேலா ம்: ேதற்றம் களங்கமாம், களங்கம் ேதற்றமாம்

சு காற்றி

ம் மைறந்

நா ேம, பறந்

ேபாகுேவாம்.

(ேபாகின்றன.)
காட்சி

கிற .

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

அங்கம் 1. - இரண்டாம் காட்சி.
இடம் - ரைசய கில் ஓர் பாசைற. உள்ேள

த்தேகாஷம்.

தனகராஜன், மால்ேகாமளன், தனலாபன், லவணகன், ேசவகர்க
ரத்தம் ெசாாிகின்ற ரண ர ெனா வைனச் சந்திக்கின்றனர்.
த. ரத்தஞ் ெசாாிகின்ற ரண

டன் வந் ,

ர னிவனார்? அவனி க்கும் நிைலையக்

கா ங்கால், கலகத்தின் தற்கால ஸ்திதிைய அவன் உைரத்திடக்
கூ ெமன நிைனக்கின்ேறன்.
மா. க ஞ் சிைறயினின் ம் என்ைன மீட்கக் ெகா ம் ேபார் ாிந்த குன்றா
ரன் இவேன யாம் - வாராய் ர ேநயேன. ெவம் ேபாாிைன நீ விட்டெபா
இ ந்த நிைலைய, எ த் ைரப்பாய் எம் மரசற்கு.
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ர. தண்ணீாில் நீந் ம் தளா◌்ந்த இ வர், ஒ வைர ெயா வர் கட் ப் பி த் ,
இ வ ம் தம

வித்ைதைய மறந்

தத்தளிப்பேதேபால், ெந ங் கால் நின்ற

நிைலைம யறிெயாணா வண்ணம். க ைணயிலா ேமகதானவல்லபன்,
கலகத்திற் ேகற்ற காதகன்-அதற்குத் தக்கப க கிப்ெப குங்
ெகா ங்குணங்கள் குைறவின்றி அவனிடங் கு ெகாண்
க்கின்றன –
குடக்குத் தீபங்களினின் ங் கூர்ைமயாம் ஈட் க்காரர்கைள ம் வ
ெபா ந்திய வாள் ரர்கைள ம் ெபற்றவனானான் அதிர்ஷ்ட ேதவைத, பாழாம்
அவன் சச்சரவின் பக்க ல் உதவி ெசய் , கலகக்கார காதகன் கட்டழகிேபால்
காணப்பட்டாள் - எல்லாமி ந் ம் ஏ ம் பயன்படாதப சுத்த ரன் மகபதி-அப்
ெபயர் தகும், அவ க்ேக நன்றாய் - அதிர்ஷ்டமைத அலட்சியஞ் ெசய்யதவனாகி,
ர வாைள

சிய வண்ணம்,

ழ்ததிய ெகாைலயில் ெவம் ெபாறி சிதற,

ர

லட்சுமியின் சூரமகெனன, பாதகன் எதிர்ப்ப ம் வைர வழி வகுத் ச் ெசன் ,
காதக

டைலக் கபால தல் கால்வைர கட்ைடேபால் பிளந் , அவன ந்

தைலைய அலங்கத்தில் நாட்
த. உற்றவ னாவ

த்தம

ரன்! கழ்தகு சீலன்!

ர. காந்திையக் ெகா க்கும் கதிரவ
யழிக்கும் ெப

ன், ைககள் ஓய்ந்திலர்.

மைழக

திக்கும் கிழக்குத் திக்கினின் ம், நாவா

ம், நானில மஞ்சும் ேபாி க

உண்டாவேதேபால், ேதாற் ம் ேக்ஷமகரெமனக் க

ம் சில சமயங்களில்
ம் ஊற்றினிைடேய

உண்டாகிற உற்பாதம். ேக ம் சேகத நாட் க் ேகாமாேன, ேக ம். தர்ம
ேதவைதயான ெவற்றி ேவல் ைனந் ெவ ம்பிய அவ் ரைர ெவன்னிட்
ேடாடச் ெசய்த டேன, நாாீவன நாதன், நா அச்சமயத்ைத, தீட் ய
ஆ தங்க ட ம் கூட் ய
ச் ைசனியங்க ட ம் மாட் னான் ம ப
ேபாைர.
த. நம

ரர், மகபதி பா

ம்

ேகாபைர, ம ண் டச் ெசய்ய வில்ைலயா இ ?

ர. ஆம் சுட் க் கு வி க டைன ம், ெபட்ைட

யல் சிம்ஹத்ைத ம் பயப்படச்

ெசயவேதேபால். உண்ைமைய நான் உைரப்பதாயின், அவர்கள் இ மடங்கு
ெவ ம ந் ட்டப்பட்ட ெப ம் பீரங்கிகைளப் ேபா
ந்தனெரனக் கூறல்
ேவண் ம். ஆகேவ அவர்கள் இ மடங்கு அதிகமாய் அ த்
ழ்த்தினர்
அந்தப் பைகவைர. இங்ஙனஞ் ெசய்த , ெவட் களினின் ம் பா ம் ெவங்
கு தியில் ஸ்நானஞ் ெசய்ய ேவண் ேயா, அல்ல

பாரதப்ேபாைரப்
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பா ேளார் மறந்திடா வண்ணேமா, அைறகிேலன் நான்-எனக்கு

ர்ச்ைச

வ கிற , என் காயங்கள் உதவிைய விைரவில் ேவண் கின்றன,
த. உன் காயங்கள் உனக்கு வாய்த்த வண்ணம் உன் வார்த்ைதக

ம்

உனக்ேகற்றனவாகேவ யி க்கின்றன; இரண் ம் உன் ெப ைமையக்
குறிக்கின்றன- ேபாங்கள், ரண ைவத்தியர்கள் அவ

த குதவச் ெசய் ங்கள்.

(ரண ரைனச் சில ேசவகர்கள அைழத் ச் ெசல்கின்றனர்,)
ேராஷன் வ கிறான்.
யார் இங்ேக வ வ ?
மா. ேராஷ நகரத் ச் சீமான்.
ல. அவர் கண்க ேட என்ன ஆத்திரங் காணப்ப கிற விந்ைதயாய் விஷயங்கைள
எ த் ைரக்க வ ேவார் இவ்வாேற ெவ ண் ேநாக்குவர்.
ேரா. ேவந்தர் ெந ங்கால் வாழ்வா ராக!
த. எங்கி ந்

ற்றாய், ஏற்ற கழ்ச் சீமாேன?

ேரா. நாாீவன நாதன் ெகா கள் நான்கு றத்தி

ம் ஆகாயத்ைத ெவட்கிடச்

ெசய் , நம்மவைர உட்கிடச் ெசய் ம், வாபீ நகரத்தினின் ம் வந்ேதன்
ேவந்ேத! நாாீவன நாதன் தாேன, பயப்படச் ெசய் ம் ைசனியங்க

டன், அக்

ெகா ய ராஜத் ேராகி காந்தாரக் ேகாமகன் பக்க உதவிையக் ெகாண்டவனாகி,
அ ங் சார் ஆரம்பித்தனன். அைதக் கண் விரலட்சுமியின் ம கனாம் மகபதிக்
ேகாமான்.

ன் ெகாண்ட ஜயத்தினால் பின்

ெமல்லாந் தா

ம் எதிர்த் ,

ரத்திற் ெகதிர்

ேமாதி, அடங்கா அவன் ஆற்றைல அ
ற்றி ம் ெவற்றி நம் ைடய தாய .

ம் மதித்தவனாகி, எதிர்த்த பட்ச
ரங் காட் , பைடக்குப் பைடைய

டன் அழித்தனன்.

விைனக் கூறிட,

த. மிக ம் சந்ேதாஷம்!
ேரா. இப்ெபா ேதா நாாீவன நாதன் ஸுவர்ணன். நம்மிடம் சமாதானம்
நா கிறான். சாந்தனார் குளத் த கில் பதினாயிரம் ெபான்ைன
நமக்கிைறயாகக் ெகா க்கும் வைரயில், ம ந்த அவன் ைசனியத்ைத மண்ணிற்
ைதத்திட, உத்தர வளிதேதா மில்ைல.
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த. காந்தாரக் ேகாமான் இனி நம்ைமக் கபடமாய் ேமாசஞ்ெசய்யான்;
உடேன ெசன் அவன
சூட் மகிழ்விப்பாய்.

யிைரக் ெகாண் , அவன

பட்டத்ைத மகபதிக்குச்

ேரா. அங்ஙனேம ெசய்விக்கின்ேறன்.
த. அவன் இழந்த , மகபதியின் ெவற்றி மார்பில் வி ந்த
[எல்ேலா ம் ேபாகிறார்கள்.]
காட்சி

கிற .

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

அங்கம் 1. -

ன்றாங் காட்சி.

இடம்-- ரைச அ கில் ஓர் கானம்.
இ

ழக்கம்
ன் மாயாவிகள் வ கின்றன.

.மா. எங்கு ேபாயி ந்தாய், என் ன ந் தங்காய்?
இ.மா. பன்றிக் குட் கைள ெமன் ெகாண்

ந்ேதன்.

.மா. தங்காய், நீ ெயங் ேககிைன?
.மா. மா

மியின் மைனவி ெயா த்தி ம ேமல் மாங்காய்கள் ைவத்

ெமன்றாள்,

ெமன்றாள், ெமன்றாள். " ஒன் ெகாேடன்" என்ேறன் நான். " அ ேபா,
பிசாேச! என் அைறந் கூவினாள். அவள
ஷன் ஆலப் ைழக்குப்
ேபாயி க்கிறான் அம்
ெயன் ம் நாவாய்மீ . சல்லைடேம லங்கு ச தியில்
ெசன் , வாெலான் றில்லா வானரம்ேபால நான் ெசய்கிேறன், ெசய்கிேறன்,
ெசய்கிேறன்!
இ.மா. தகுந்த ேதார் காற்ைறத் த ேவ
.மா. பட்ச

ைடயாய் நீ ெயனக்கு.

னக்கு.
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.மா. மற்ெறான்ைற ெயன்னிடங் ெகாள்

ைவ.

.மா. மிகுதி ெயல்லாம் என்னிடம் உள்ளைவ, திைர கடல் மா
ெதாிந்தி ந் திக் ெகங்க

ம் பரவி

மிகள்

மைவகள் பறந்ேதா ; அவன

தாழ்ந்த

இைமகள் உரக்க ெமன்பைத ஒன் ம் அறியா இர பகலாய் ஏங்கிடச் ெசய் ,
ைவக்ேகாைலப்ேபால் வற்றிடச் ெசய்கிேறன் அவைன. ஒன்ப க் ெகான்ப
வாரம் ைநந் கைரந்
கி விைரந் ைநவான். அவன்றன் மரக்கல
மழியாவி
ம் காற் ப் யலால் கலக்கப்பட்
ம். இேதா பார்
என்னிடமி ப்பைத.
இ.மா. காட்

எனக்கு, காட்

எனக்கு.

.மா. திைரகட ேலா த் தி ம்பிய பண்பாய், மாண்ட மீகாமன் ெப
காண்பாய்!
[உள்ேள

விர

த்த ேபாிைக.]

.மா. ேபாிைக, ேபாிைக! மகபதி வ ைக!
வ ம். மாயாவி மங்ைகயர் மற் ேம ைகேகார்த்
ஆழாழி மீதி ம் ஒ நிலந் தன்னி ம்
இவ்விதம் ஏகுவர் இவ்விதம் ஏகுவர்
ம் ைற னக்ேக ம் ைற ெயனக்ேக
ம ப
ம் ைற ெயான்பதாய் ற்றிட.
ேபா ம்! ஸ்!

ர்த்தியாய

மகபதி ம், பா

ேகாப

மந்திரம்!
ம் வ கிறார்கள்.

ம. களங்க ந் ெதளி ம் ஒ ங்ேக கூ ய இைதேபா ேலார்தின மி வைர கண் லன்.
பா. இதற்கும் ரைசக்கும் எத்தைன

ரம் என்பார்? - என்ன இைவகள்? வற்றலா

லர்ந் , அலங்ேகாலமா யாைடயணிந் , இந் நிலவாசிகைளப்ேபாற்
காணாவி

ம், அதன்மீ தி க்கின்றனேவ? - உயிர் உள்ளனேவா நீங்கள்?

மாந்தர் உம்ைம யின்னாெரன வினவத்தக்கைவகேளா நீங்கள்? ேதரலாய்த்
ெதாங்கும் உங்கள் உத களின்மீ ஒவ் ெவா த்தி ம் ஒேர காலத்தில்
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பிள ைட விர ெலான்ைற ைவத்த னால் நீங்கள் நான் கூ வைத யறிவதாகக்
காட் கிறீர். நீங்கள் ஸ்திாீ ஜாதியா யி க்கேவண் ம். ஆயி ம் நீவ ிர்
அவ்வா றி ப்பதாக எண் வைத ங்க ைடய தா கள் ஆேஷபிக்கின்றன.
ம. கூ ங்கள் கூ மானால், நீவிர் யாவர்?
.மா. வாராய் மகபதி! வாழ்வாய் நீ ம் காஸ்மீரச் சீமாேன!
இ.மா. வாராய் மகபதி! வாழ்வாய் நீ ம் காந்தாரச் சீமாேன!
.மா. வாராய் மகபதி! வாழ்வாய் நீ ம்! வாழ்வாய் ேவந்தனாயினி!
பா. ஏன் ஐயா! ஏன் தி க்கி கிறீர் இனியனேபால் ெசவிப ம் இைவகைளக்
குறித் ? ஏன் பயந்த ேபால் காண்கிறீர்? சத்தியத்தின்மீ தாைணப்ப ,
நீங்கள் உ விலா அ வங்கேளா, அல்ல

ெவளிக்குத் ேதாற் வேதேபால்

உண்ைமயில் உள்ளவேரா?- என் ன ைமத் ேதாழ

க்குத் தற்காேல

அ ைமைய ம், இனி வரப்ேபாகின்ற ேதார் ெப ம் ெப ைமைய ம்,
அதன்ேமல் அரசனாவான் என் ம் ஆைசைய ங் கூறி, அவைர ஆச்சாியத்திற்
கட் ப்பட்டவராக ஆக்கினீ◌ா◌். எனக்ேகா ஒன் ங் கூ கிலீ◌ா◌் நீர்.
வ ங் காலத்தின் வைக யறிந் , எ

விைள ம் எ

விைளயா

எனக் கூற

வைக மக் குண்ேடல், உம வி ப்ைப ம் ேவண்டா . ெவ ப்பிற்கும்
அஞ்சா நிற்கும் என் டன் ேபசு ர்.
.மா. வாராய்!
இ.மா. வாராய்!
.மா. வாராய்!
.மா. மகபதிையவிடத் தாழ்ந்தவ னாயி
இ.மா.. அவைனப்ேபால் அதிர்ஷ்டசா
அதிர்ஷ்டசா !

ம் மதிக்கப்ப வாய் ேமம்பட்டவனாய்!
யன் , ஆயி

ம் அவைனவிட

.மா. மன்னர்கள் உன்னிடம் உதிப்பார்கள், உலகில் நீ மன்னனாகாவி
ஆகேவ வாாீர் மகபதி, பா

ேகாபேர!

ம்!
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. மா. பா

ேகாப, மகபதியேர வாாீர்!

ம. ெபா ம், அைற குைறயாய்ப் ேபசுவர்கேள! அதிகமாய்க் கூ ம் எனக் கின்
ஜனகன் மரணத்தால் நான் காஸ்மீரச்சீமா னானைத அறிந்தி க்கிேறன்.
ஆயி

ங் காந்தாரத்திற் ெகப்ப ? காந்தாரச் சீமான் சுகத்ேதா

ஷனா யிேரா

கூ ய உத்தம

க்கிறார். நான் அரச னாவேதா நம்பிக்ைக-

யிெனல்ைலக்குட் கிட்டப்ப வ தன் , காந்தரச் சீமானாவ
க னேமா அங்ஙனேம
அ

ம். ெசால் ர், எவ்விட மி ந்

எவ்வள

இந்த ஆச்சாியகரமான அறி

மக்குக்

கிைடத்த ? இந்தப் பாழாம் கானத்தில் ஏன் எங்கள் வழியிைனத் த த்
உற்பாதங்கைள

ம்

இந்த

ைரக்கின்றீர்? ெசால் ர், உங்கள்மீ தாைண யி கிேறன்.

(மாயாவிகள் மைறந் ேபாகின்றன.)
*. நீாிற் குமிழிேபால் இந் நில

லகி

ேசா்ந்தைவ யிைவகள். எங்கு ெசன்
ம. ஆகாயத் ள், உ வமா யி ந்
இன்

ம் இ க்கின்ற ேபா

ம். அைவக

மைறந்தன அைவகள்?

அ வமாகி காற் டன் காற்றாய்க் கரந்தன-

ங் ெகாஞ்சம் இ ந்தி க்கலாகாதா?

பா. நாம் ேபசுகிறப ேயேத ம் ெபா ள்கள் இங்கி ந்தனேவா? அல்ல
த்திையச் சிைறயிட் ப் பயித்தியத்ைத விைளவிக்கும்
ைக ேயேத
டத்தனமாய்ப் சித்ேதாமா?
ம. மன்னர்க ளாவர் நின

ைமந்தர்கள்.

பா. மன்ன னாவாய் நீ.
ம. காந்தாரச் சீமா

ங்கூட ; அங்ஙன மன்ேற அைறந்த

?

பா. அேத மாதிாி அவ் வசனங்களாற்றான்-யா ாிங்ேக வ வ ?
ேராஷ

ட்

ம், அங்குச

ம் வ கிறார்கள்.

ேரா. மகபதி, அகஸ்மாத்தாய் நம

ேரசர் ெவற்றிையப்பற்றி ேகள்வி ற்றார்;

ம்
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கலகக்கார

டன் ேபார் ாிந்த உன

ேபராண்ைமையக் க

ங்கால், உன

ெசய்ைகயால் தனக் குண்டான ஆச்சாிய ம், உன்ைனப் கழேவண்
ெமன்கிற ேபரவா ம், ஒன்ைற ெயான்

மிகுந்திட, ஒன் ேமா கூறச்

சக்தியற்றவ ராயினர். அங்ஙன மி க்ைகயில், அன்ைறத் தினேமா நடந்ேதறிய
மற்ைறக் காாியங்கைளக்
க

வாராகி நாராசீலர

நற் ெப ம் பைட மத்தியில், உன் கரமான

ெகான் குவித்த பிணக் குவியல ேட, ஒன் ம் அஞ்சா உயர்ந் நிற்பைதக்
கண்டனர். மைழக் காலத் நீர்த்தில்ைலேபால் ஒ வர்மீ ெதா வராய்
ஒற்றா◌்க ேளாேடா
ம் வந் தன ராஜ்ஜியத்ைதக் க ம் ேபார் விைளத் க்
காத்த உன
அ. நம

கைழச் சுமந்தவராய், அவர் ன் வாாிக் ெகாட் னர்.

தைலவராம் மன்னர், தம

சந்ேதாஷத்ைத

னக்குத் ெதாிவிக்கும்ப

எங்கைள ேயவினர் உனக்குச் சன்மானஞ் ெசய் ம் ெபா ட் டன் , ேவா்
சந்நிதானத்திற்குக் ெகாண்ேடகும் ெபா ட்ேட யாம்.
ேரா. பின் வ ம் ெப ைமக் ேகார் ன் குறிப்பாக அவர் ெபா ட் ன்ைனக்
காந்தாரச் சீமா ென ம் பட்டப் ெபயரால் அைழக்கும்ப கட்டைள
யிட்டா ெரன்ைன.
பா. என்ன, ேபய்கள் க

ேமா ெமய்யிைன?

ம. காந்தாரச் சீமான் உயி ட னி க்கின்றாேர, இந்த இரவல் மா◌ியாைதயால்
என்ைன ேயன் ஏளனஞ் ெசய்கிறீர்கள்?
அ. காந்தாரச் சீமானா யி ந்தவன், உயி ட னி க்கின்றான் இன் ம், தான்
இழக்கத் தகுந்த தன யிைரத் தாங்கி நிற்கின்றான் ெப ந் தண்டைனக்
குட்பட்டவனாகி. நாரசீலர் பைட டன் தா

ம் ஒன்றாய்ச் ேசா்ந்தனேனா,

அல்ல மைறவாயவர்கட்கு உதவி ாிந்தனேனா, அல்ல
இரண்ைட மிைழத் தன் நாட் ற்கு இ திையத் ேத னேனா அறிகிேலன்
நான், ராஜத் ேராகி ெயன்
ஜூவில் தீர்மானிக்கப் பட் , உன்னத
பதவிைய ஒ மிக்க இழந்தனன்.
ம. (தனக்குள்) காஸ்மீர மாய , காந்தாரச் சீமா னாய . எதனி ம் ேமலான
இன் ம் இ க்கின்ற பின்னால்- நீங்கள் எ த் க்ெகாண்ட கஷ்டத்திற்காக
வந்தனம். (பா ேகாபைனப் பார்த் ) உன ைமந்தர்கள் மன்னர்க ளாவார்
என மதிக்க வில்ைலயா நீர்? காந்தாரச் சீமான் பட்டம் எனக்குத் தந்தவர்கள்,
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அவர்க

க்கு அந்த உன்னத ஸ்திதிையக் ெகா ப்பதாக

வாக்களித்தி க்கிறார்க ளல்லவா?
பா. அைத

வ ம் நம் வதாயின், காந்தாரச்சீமான் பட்டம் ெபற்ற

மன்னன
இ

மகுடத்ைதேய அைட ம்ப

ஆச்சாியகரேம, பன்

ெபா ட்

ெமய்யிைன

உன்ைன

த்

மின்றி

மன்ேறா? ஆயி

ம்

ைறகளில் நம் ைடய பழிக்கு நம்ைம யி க்கும்
ைரக்கும் ெபாய்யாம் ேபய்க

ம், பிறகு ெகா ம்

பாபச் ெசயல்களில் நம்ைமக் ெகாண் ேபாய் ழ்த் ம்ெபா ட் , த ல்
அற்ப விஷயங்களில் உண்ைமைய ைரத் நம்ைமத் தம் வச மாக்குகின்றனதம்பிமாேர, வா ங்கள், உங்க

டன் ஒ

வார்த்ைத-

ம. (தனக்குள்) இரண் ண்ைமகள் கணக்காயின. அைவ பின்வ ம் க்கியமாம்
மகுடாபிேஷக விஷயத்ைதக் குறிக்கும் நற் சகுனமாம் ற்கூ கள்ேபா ம.
உங்க க்கு மிக ம் வந்தனம் ஐயா- ெதய் கமாய்த ெதா◌ியப்ப த்திய
தீைமயா யிரா , நம்ைமயா யிரா -தீைமயாயின்,
அறிகுறியாக,
சீமானாகிய

வில் ெவல்வதற்கு

த ல் ஏன் எனக் குைரத்தி க்க ேவண் ம் நான் காந்தாரச்
ண்ைமைய? காந்தாரச் சீமா னாகிேனன் நான்- நன்ைம யாயின்,

சுபாவத்திற்கு விேராதமாய், உள் ளி க்கும் என் னிதயம் விலாப் றத்திற்
ேபாய் ேமாதி, என

ேராமங்கெளல்லாஞ் சி ர்த்

நிற்க, அப்ப ப்பட்ட

ெகா ந் ெதாழிைலக் க திட ம் ஏன் என் ள்ளம் இைசக்கின்ற ? ஆ த்
எதிாில் ேநாி ங்கால் நமக் குண்டாம் பீதிையவிட என்ன ேநாி ேமா என்
நாம் எண்ணி ஏங்குவேத அதிக பயத்ைதத் த வதாம் மனத்தில் எண்ணமா
யி க்கும் அ வமாம் ெகாைலயான , என

ஆண்ைமைய ெயல்லாம்

அ
டன் அைசத் , பஞ்ேசந்திாியங்களின் ெதாழிைல ம் பாழக்கி,
இப்பாதகத்ைத ெயல்லாம் இ ப்ப ேபால் எண்ணச் ெசய்கிற .
பா. அேதா பா ம் நம

நண்பன் ஏேதா ஆேலாசைனயில்

ழ்கிக் கிடக்கின்றான்.

ம. (தனக்குள்) அதிஷ்ட வசத்தால் நான் அரச னாவ தானால், அவ்வதிர்ஷ்ட வசேம,
நான் யலாமேல எனக்கு
சூட் ைவக்கும்.
பா. நம

திய உைடகள் பழங்கத்திற்கு வ

நிற்காேவா, அங்ஙனேம அவன
ம. (தனக்குள்) வ வ

ன் எப்ப

திய பட்டங்க

நம

உட ற் ப ந்

ம் அவன்மீ

தங்குகின்றன.

வரட் ம். கால ம் மணி ம், மிகுந்த கஷ்ட தினங்களி

ம்
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விைரந்ேத ேயா ம்,
பா. ேதாழா, மகபதி, உனக்காகக் காத் க்ெகாண்

க்கிேறாம் நாங்கள்.

ம. உங்கள் மன்னிப்ைப ெயனக்குத் தந் த ளேவண் ம். மட் த் தன ள்ள என்
ைள கடந்த விஷயங்கைளப்பற்றி கலங்கி நின்ற . என் இனிய நண்பர்கேள,
நீங்க ெள த் க் ெகாண்ட கஷ்டமான ஒவ்ெவா தின ம் நான் கவனிக்கும்
வண்ணம், என் மனெம ம் த்தகத்தின் ஒவ்ெவா பக்கத்தி ம் வைரயப்பட்
க்கின்ற . நாம் மகாராஜாவிடம் ேபாேவாம்-நடந்த விஷயத்ைதப்பற்றி
ேயாசி ம். பிறகு, நமக்கு அவகாச மி க்குங்கால் இ◌ிைடயில் ேயாசித்தைதக்
குறித் , நம மனத்தில் இ ப்பைத ெவளிப்பைடயாய் ஒ வ க் ெகா வர்
கலந் ேபசுேவாம்.
மா. மிக ம் சந்ேதாஷத் டன்.
ம. அ வைரயில் ேபா ம்-வாாீர் நண்பர்கேள!
(எல்ேலா ம் ேபாகிறார்கள்.)
காட்சி

கின்ற .

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

அங்கம் 1. -

நான்காம் காட்சி.

இடம்- ரைச. அரண்மைன.
வாத்யேகாஷம். தனகராஜன், மால்ேகாமளன், தனலாபன், லவணகன்,
ேவைலக்காரர்கள் வ கிறார்கள்.
த. காந்தாரன் ெகாைல ெசய்யப்பட்டனேனா? அவ் ேவைலையப்
ெசன்றவர் இன்

ம் தி ம்பிலேரா?

மா. எம் மிைறேய, அவர்கள் இன்
பார்த்த ஒ வ

ண்

டன் கண்

ெயல்லாம் ஒன் ம் ஒளியா

ம் திரம்பி வந்திலர். ஆயி
ேபசி ள்ேளன்; அவன் தன

ம் அவன் ம ந்தைதப்
ேராகத்ைத

ஒப் க்ெகாண் , மகாராஜாவின் மன்னிப்ைப

ேவண் , தான் இைழத்த தவறிற்காக மிக ம் வ த்தப் பட்டதாக ம்,
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என்னிடம் ெதாிவித்தான். அவன

ஆ ளில், தன் ஆவிைய விட் ப்

பிாிந்தைதவிட ேவெறான் ம் அத்தைனப் ெபா த்த
தன்

ைடய ெபா ள்கெளல்லா- வற்றி

அவன்

ச்சமாகப் பாவித் த்

ைடயதா யில்ைல;

ம் மிகச் சிறந்ததான தன் உயிைர,

றந்த ,

சாகும் த ணத்தில் இப்ப ச் சாதேல ேமன்ைம உைடத் , என்
பழகி நீங்கிய ேபால் காட் ய .

அவன் கற் ப்

த. அகத்தி னழைக கத்திற் கண்டறிவத அசாத்தியமான கைலயாம். சந்ேதகம்
சிறி மின்றி நான் ரணமாய் நம்பியி ந்த சீமா னவன்[மகபதி, பா ேகாபன், ேராஷன், அங்குசன் வ கின்றனர்.]
உத்தமனாம் உறவினேன வாராய்!- நான் உனக்குத் தக்கப நன்றியறிந்தவனா
யிராைம ெய
எவ்வள

ம் பழி, என்மீ

ெப ம் பாரமா யி ந்த

ாிதமாய் உனக்குக் ைகம்மா

பி க்கக் கூடாதப , அதற்கும்
ைகம்மா

ற்பட்

இ ைர நான்

ெசய்யப் பறந்ேதா

ம், நான்

ஓ கின்றாய். உனக்குத் தக்கப

ெசய்ய, எனக்குச்

சக்தி யி க்கும்ப , இைதவிட நீ எனக் கிைழத்த உதவி குைறந்தி க்கலாகாதா
ெவன்

ேகா ம்ப

ேபாதி

ம், இன்

ெசய்கிற ; உள்ளைத ெயல்லாம் உனக்குக் ெகா த்த
ம் உனக்குக் ெகா க்க ேவண் ய

கூ வெதான்ேற, எனக்கு மிகுதியா

அதிகம் உள்ள , என்

ள்ள .

ம. எந்த ஊழியம் அரசற்குச் ெசய்வதற்கு அதிகமாய்க் கடன் பட் ள்ேளேனா, அைதச்
ெசய்
எங்க

த்தேல, அதற்குக் ைகம்மா ெப த லாகும். தங்க ைடய கைடைம
ைடய கைடைமைய அங்கீகாிப்பேத யாகும் எங்கள் கைடைம உங்கள்

அரைச ம் ஆட்சிைய ம், அன்பிற்குாிய மக்கைள ம் ஆட்கைள ம், காப்பேத
யாம். ஆகேவ உங்கள
கைழக் காத் உங்கள அன்ைபப் ெப தற்கு,
எைத நாங்கள் ெசய்தேபாதி ம். எங்கள் கைடைமைய நாங்கள்
நிாிேவற்றியவராகிேறாேம- ெயாழிய ேவெறான் மில்ைல.
த. நல் வரவாகுக உனக்கிங்கு!- நா

னக் கிைழக்கும் ைகம்மா

வி க்ஷமாய் வளா◌்ந் ேதாங்குமா
உயர் குண உத்தமனாம் பா

நான்

ற்றி

ேவ

ன்றி, ெப ம்

ம் பிரயத்தனப்ப கின்ேறன்,-

ேகாபா, தால ம் நம

நன்கு மதிப்ைப நீ ம்

ெபற்றைன, ஆகேவ நீ எனக் கிைழத்த உதவிைய ம் நன்றாயறியேவண் ம்
உலகம் உன்ைன அன் டன் ஆ ங்கனம் ெசய் என்னிதயத்தில்
தாங்குகின்ேறன்.
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பா. அவ்விடத்ேத நான் வளா◌்வதாயின் ேதனா
யாகும்.
த. எனக் கி க்கும் அதிக சந்ேதாஷமான
ளிகளில் கரந்

ண்டாம் பலன் தம் ைடயேய

அங்காதப

அதிகாித் தண்ணீர்த்

மைறவேதேபால் காட் கின்ற ,-குழந்ைதகேள, உறவினேர,

சீமான்கேள, என்ன கி

க்கும் நீங்க ளைனவ ம், நமக்குப் பின் இவ்

வரைச, நம
த்த குமாரன் மால்ேகாமளன் அைட ம் ப நாம் ஏற்பா
ெசய்கிேறாம் என்பைத அறி ர் இனி நாம் அவ க்கு இளவரசு பட்டம்
கட் ேவாம். இப் ெப ைமைய அவன்மாத்திரம் தனியா யைடயாதப , உயர்
பதவியின் சின்னங்கள், ஒளி த ம் நட்சத்திரங்கைளப்ேபால், தக்கவர் எல்ேலார்
மாட் ம் பிரகாசித்தல் ேவண் ம்.- இனி வாரநாசிக்குப் றப்ப ேவாம்,
அவ்விடம் அன் த் தைளயால் உம்ைம இன் ம் அதிகமாய்க்
கட் யைணப்ேபாம்.
ம. மற்ற கஷ்டெமல்லாம் உம ெபா ட்
ஏற்பா க ளைனத் ம் ஏற்றவா
வ வைதக் கூறி, என
ஆகேவ, தாழ்ந்

ேமற்ெகாள்வதன் ;

ெசய் ம்ப

நான்

ன்னால் ஏகி, தாம்

மைனவியின் கா கைள இ◌்ன் றச் ெசய்கிேறன்

நான் விைட ெபற் க்ெகாள்

கிேறன்.

த. காந்தாரச் சீமாேன! ேபாய் வா ம்.
ம. (ஒ

றமாய்) இளவரசு பட்டமா! இ

என் வழி யைடக்கும் கல்லாம்; இதன்

ன் இடறிேய ம் நான் விழேவண் ம், அல்ல இைதத் தாண் ேய ம்
குதித்திடல் ேவண் ம். உ க்காள்! உங்கள ஒளிைய மைறத்தி ங்கள் ! எ
க ைமயாம் காதகக் ேகாாிக்ைககைள காந்தி என்ப காணாதி க்கட் ம்,
ைக ெசய்வைத கண் பாராதி க்கட் ம் ஆயி ம் நடந்ேதறிய பின்
கண்ணான எைதப் பார்ப்பதற் கஞ்சி ேமா அ நடந்ேதறி மாக!
(ேபாகிறான்.)
த. உைரப்ப

உண்ைமேய உத்தம பா

ேகாபா; குைறவிலா

ரம் அவனிடம்

கு ெகாண்
க்கிற , அவன ெப ைமேய எனக்குப் ேப வைக
த கின்ற . அ ேவ எனக்கு அ ைமயாம் வி ந் தாகிற . நாம் அவைனப்
பின்பற்றிச் ெசல்ேவாம். நம்மிடம் அவ க் குள்ள பாிவினால் நம்ைம நல்
வரவைழக்க நமக்க மன்ேன எகி யி க்கிறான் இவேன உயர் ெவாப்பிலா
உத்தம உறவினன்.
(வாத்யேகாஷம் எல்ேலா ம் ேபாகிறார்கள்.)
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காட்சி

கின்ற

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

அங்கம் 1. -

ஐந்தாங் காட்சி.

இடம் - வாரநாசி மகபதியின் மாளிைக
மகபதியின் மைனவி ஓர் கி பத்ைதப் ப த்த வண்ணம் வ கிறாள்.
ம.ம "ஜயம் ெபற்ற தினம் சந்தித்தன ெரன்ைன. மனிதர்கள் அறிவி ம் ேமம்பட்ட
அவர்களிடம் கு ெகாண்
க்கிற ெதன்பைத ஐயந் திாி பற ஆராய்ந்
தறிந்ேதன். அவர்கைள யின் ம் வினவ நான் ேவட்ைக ற்றெபா
அவர்கள் காற் டன் காற்றாய்க் கைரந்

கரந்தனர், அந்த ஆச்சாியத்தில்

ழ்கி

நான் அைச வற் நிற்ைகயில், அரசனிடமி ந்
தர் வந் , அவைன வ
ெமன்ைனக் "காந்தாரச் சீமான்" என விளித்தனர் அந்ததப் பட்டத்தினால்தான்
சிறி

ன், இந்த மாயாவிச்

சேகாதாிகள் என்ைன யைழத் , "வாழ்வாய் மன்னனா யினிேமல்" என் இனி
வ ங் காலத்ைதக் குறிப்பிட்டனர். என் ெப ைம யைனத்திற்கும் உாிைம
ண்ட ெபண்ணரசிேய! உனக் கினி வாக்களிக்கப்பட்
க்கின்ற உத்தமப்
பதவிைய யறியா , சந்ேதாஷத்தில் உனக்குாிய பகுதிைய நீ யிழக்கா வண்ணம்,
இைத னக்குத் ெதாிவித்தல் நலெமன ெவண்ணி அறிவித்ேதன். இைத
ன்னிதயத்தில் மறவா ைவத் சுகமாய் வாழ்ந்தி வாய்-" காஸ்மீரச்
சீமானாகி காந்தாரச் சீமா மானீ◌ா◌், வாக் களித்த வண்ணம் மற்ெறான் ம்
ஆகு ர். ஆயி ம் உம சுபாவத்ைதக் க
ங்கால் அஞ்சுகின்ேறன்.
சீக்கிரமான மார்க்கத்ைதச் சிக்எகனப் பி யா வண்ணம், ம ஷ்ய
ஜன்மத்திற்குாிய க ைண ரசம் உம்மிடம் மட் ன்றி கு ெகாண்
உன்னதத்ைத யைடய இச்ைச யி க்கிற

க்கிற

ம்மிடம், ெப ம் பதவிைய யைடய

ேவண் ெம ம் ேபரவா இல்லா தவரன் நீர், ஆனால் அதேனா ண்டாங்
கஷ்டமின்றி யைதப் ெபற வி ம்
ர். எந்த உன்னதத்ைத யைடய அவா
ண்ேடா, நாட வி ம்

ர் அைத நற்ெசயலால்.

வஞ்சைன ெசய்ய ெநஞ்சந் ணியீர், ஆயி ம் ேமாச வழியால் ெவல்ல
ஆைசப்ப
ர் காஸ்மீரக் கனவாேன! "அைதப் ெபற வி ம்பினால் இைதச்
ெசய் தான் தீர ேவண் ம்" என்பைத நன் கறி ர். ஆயி ம் அைதச் ெசய்யாம
க்க ேவண் ம் என்

ம் வி ப்பத்ைதவிட, ெசய்வதற் கஞ்சும் ெவ ப்ேப

உம்மிட ள்ள . வா மிங்ேக விைரவில்! விதி ம் மாையயின் உதவி ம்,
உம சிரசிற் சூட் ய ேபான்ற ெசம்ெபான் மகுடத்ைத நீர் ெப வதற்குத்
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தைடயாயி ப்பைதெயல்லாம், என் நாவின் வல்லைமயால் பறந்ேதாடச் ெசய் ,
என ைத◌ா◌ியத்ைத ம ெசவியி ட் க வி கின்ேறன்.
[ஓர்

தன் வ கிேறன்.]
என்ன உன் சமாசாரம்?

. இன்றிர
ம.ம. இவ்வா

அரசர் இங்கு வ கிறார்.
ைரக்க

னக்குப் பித்தம் பி த்தி க்க ேவண் ம். உன

எஜமான்

அவ ட னில்ைலேயா? அங்ஙன மி ந்தால் ஆயத்தப்ப த் ப்ப
அறிவித்தி ப்பா ரன்ேறா அவர்?
. மன்னிக்க ேவண் ம், அ உண்ைமதான். நம சீமா ம் வ கிறார். என் டன்
ேவைல ெசய் ம் ஒ ஆள் அவ க்கு ன்னால் விைரந் ேதா வந்
ச்சுத்
த மாறி ம ந்த ேபால் ◌ா◌்ச்ைசயாய்க் கிடக்கிறான், அவ
சமாசாரம் கூறத்தா னி ந்த
ச்சு.

க்கு இந்தச்

ம.ம. அவ க்குச் சிகிச்ைச ெசய் ங்கள். அவன் க்கியமான ெசய்தி ெகாண்
வந்தி ◌ிக்றான். ( தன் ேபாகிறான்.) மரணத்திற்காக என் மாளிைகயிற்
ம்
மன்னவன் தனகன் வரைவக் கூவி யைழக்குங் காகத்தின் குர ங் கம்மி
யி க்கின்ற சாக்காட் ன் நிைன டன் சா◌ா◌்ந் நிற்குஞ் சவப்ைப
சாசங்கேள!
இங்கு வந் என் ெபண்ைமையப் ேபாக்கி வி ங்கள். உள்ளங் கால் தல்
உச்சி யளவாகப் ரணமாகக் க ங் கு ரத்தினால் ாிக்கச் ெசய் ெமன்ைன!
என் ட
ள்ள இரத்தத்ைதத் த க்கச் ெசய் ங்கள். சுபாவத்தினா
ற்பவிக்குங் க ைணயினால் என் கு ரமான எண்ணததினின் ம் நான் தளரா
வண்ணம், அன்றி ம், என்

யற்சிக்கும் அதன்

க்கும் இைடயில் நின்

சமாதானஞ் ெசய்யாதப , பச்சாத்தாபம் உட் கும் மார்க்கத்ைத நிச்சயமாய்
அைடத் வி ங்கள் யமனார் ஏவலாளிகேள! கண் ணில்லாக் கபந்தங்களாய்
இயற்ைகயா ண்டாம் இ க்க ண கில் எங்கு நீ
என் ஸ்தனத்தினிைட ள்ள

ற்றேபாதி

ம், ஸ்திாீயாம்

அமிர்தத்ைத ஆலகால விஷமா யாக்கு ர்! அந்தகாரேம! என்ன கில் வாராய்,
கூ◌ா◌்ைமயான என் கத்தி அ உண் பண் ங் காயத்ைதக் காணாதப
ம்,
ஆகாயத்தின் ெவளிச்சமான அந்தகாரத்தின் மீப்ேபார்ைவைய நீக்கிப் பார்த்
"நி த் , நி த் " என் த க்கா வண்ண ம், நரகத்தின் நல்ல க ம் ைகயா
ன்ைன
க்ெகாள்வாய்"[ மகபதி வ கிறான்.]
காஸ்மீரச் சீமாேன! காந்தாரக் ேகாமாேன! இனி வரப்ேபாகிற ெப ம்
வாழ்வால் இவ் விரண்
ம் உயர்ந்ேதாேன! ெமௗட் யமாம்
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தற்காலததினின் ம் உம நி பங்க ெளன்ைன உன்னதமாம்
எதிர்காலத்திற்குக் ெகாண்ேடகின. இனி வரப்ேபாகின்றைத இக்ஷணேம நான்
உற் ண கிேறன்.
ம. கண்ணி

மினிய காத ேய, தனகன் இவ்விடம் வ கின்றார் இன்றிர .

ம. ம. வந் , எப்ெபா

ேபாகிறா ாிவ்விட மி ந் ?

ம. நாைளக்கு, அவர் நிச்சயத்தி க்கிறப .
ம.ம. ஓ! ஒ நா ங் காணான் ஒள்ளிய சூாியன் அந்த நாைள! என் நாதா, உம
கமான மனிதர்கள் ஆச்சாியமான விஷயங்கைளப் ப த் தறியத் தக்கேதார்
த்தகம்ேபால் விளங்குகிற . காலத்தின் கண்ைணக் கவர காலத்திற்
ெகாத்தப கா ம். கண்ணினா ம் ைகயினா ம் வாக்கினா ம் நல்
வரவைழப்ப ேபால் காட் ம் அழகிய ஷ்பத்ைதப்ேபால் ேம க்குக் காட்
அதன் கீழி க்கும் அரவாயி ம். வ கின்றவ க்கு நாம் தக்க ஏற்பா
ெசய்யேவண் ம். இன்றிர நடக்கேவண் ய ெப ம் ேவைலைய என் வசம்
ஒப்பிவி ம். அ இனி வரப் ேபாகின்ற எல்லா இர பகல்க க்கும் நமக்ேக
அர சுாிைமைய ம் அதிகாரத்ைத ம் அளித்தி ம்.
ம. இன்

ம் இைதப்பற்றி ஆேலாசிப்ேபாம் நாம்.

ம.ம. கத்ைதமாத்திரம் ெதளிவாய் ைவத்தி ம்; கத்ைத ேவ ப த்தல்
எப்ெபா
ம் பயத்ைத வரவைழத்தலாம்.- மற்றைத ெயல்லாம் நான் பார்த் க்
ெகாள் கிேறன்.
(ேபாகிறார்கள்.)
காட்சி

கிற .

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

அங்கம் 1. - ஆறாம் காட்சி.
இடம்- மகபதியின் அரண்மைன

ற்றம். தீவர்த்தி ெவளிச்சம்.

தனக்ராஜன், மால்ேகாமளன், தனலாபன், பா
ேமக

ேகாபன், லவணகன்,

மன், ேராஷன், அங்குசன், ேவைலக்காரர்கள் வ கிறார்கள்.
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த. இந்த மாளிைகயான

ரம்மியமான இடத்திற் கட்டப்பட்

ெமல்ெலன சி, நம
பண் கிற .
பா. இள ேவனிற் காலத்
கூ

ஐம்ெபாறிக

க்கும் இனிய சந்ேதாஷத்ைத

ண்

வி ந்தாளியாம் ஆகாயத்ைத யளாவிய மாளிைககளில்

கட் ம் இச் சி

பட்சி, இவ் விடத்தில் வி ம்பித் தன் இனிய

இ ப்பிடத்ைதச் ெசய்
காற்றான

க்கிற . காற்றான

அழகுற

ெகாண்டப யால், இவ் விடத்தில் ஆகாயத்தின்
சுகிறெதன ஒப் க்ெகாண்டதாகும். இம் மாளிைகயில்,

அலங்கம் ேகா ரம் உன்னத ஸ்தான ெமங்க ம், இச் சி பட்சி ஊச லா ம்
தன் கூ கட்
ட்ைட யிட்
க்கின்ற . அைவகள் அதிகமாய்க் கூ கட்
வாழ்ந் வ ம் இடங்களி ெலல்லாம் காற்றான அதிக ரமணீயமா
யி க்கிறைத நான் கண்
க்கிேறன்.
[மகபதி மைனவி வ கிறாள்.]
த. இேதா, இேதா நமக்கு வி ந்தளிக்கும் ெபண்மணி.- நம்ைமப் பின் ெதாட ம்
அன்பான சில சமங்களில் நமக்கு அதிக கஷ்டத்ைதேய த கின்ற . ஆயி
அைத அன்ெபனக் க தி அைதக் ெகாண்டா கிேறாம். இதனால் நீங்கள்
ப ம் கஷ்டத்திற்காக ஈசன் நமக்குச் சன்மானம் ெசய் ம்ப பிரார்த்திக்க
ேவண் ய மார்க்கத்ைத ம், உம

கஷ்டத்தின்ெபா ட்

ெசய்ய ேவண் ய மாக்கத்ைத ம், உங்க

மாியாைதக

என்ைன வந்தனம்

க்கு நான் கற்பிக்கிேறன்.

ம.ம. நாங்கள் ெசய் ம் மாியாைத ெயல்லாம், ஒவ்ெவா
இரட் க்கப்பட் , அதன்ேம
மகாராஜா அவர்கள் எங்கள்

ம்

விஷயத்தி

ம்

ம் இ மடங்காகச் ெசய்யப்பட்டா ம்,
ட் ற்குச் ெசய்த அளவிடக் கூடாப் ெப ம்

க்கு எதிாில் ைவத்திட ம். ஏலாத, அற்பத் தன்ைம

உைடயனவாம்.

ன் பி ந்த டன், கைடசியிற் ெசய்த ெகௗரவங்கைள ங்

கணக் கிட் ப் பார்த்தால், எந் நா
எங்கள் கைடைம யாகும்.

ம் ஈசன் உமக்க

ம்ப

பிரார்த்திப்ப

த. காந்தாரச் சீமா ெனங்ேக? நாம் அவைர அதிக விைரவில் ெதாடா◌்ந் வந்ேதாம்.
அவ க்கு ன்னால்இங்கு வந் ேசரேவண் ெமன் ம் எண்ணி யி ந்ேதாம்.
ஆனால் அவர் நன்றாய்ச் சவாாி ெசய்கிறார். அன்றி ம் அவர ெப த்த
அன்பான , அவர் குதிைரைய
யானதால், நமக்கு ன் தன்

ந் ம்
வந்

ள்ைளப்ேபால் அதிக கூ◌ா◌்ைம
ேச ம்ப

உதவிய தவ க்கு. அழகிய
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சீமாட் ேய, நாம் உம
ம.ம. உங்க

வி ந்திைரயாக வந்ேதாம் இன்றிர .

ைடய ஊழியர்கள் தங்கைள ம், தங்கைள சார்ந்தவர்கைள ம்,

தங்க ைடயெதன் கூ ம் எல்லாவற்ைற ம், தங்கள் மனப்ேபால்
கணக்கிட் ப் பார்த் க்ெகாண் தங்க ைடயைத தங்களிடம ஒப் விக்க
எப்ெபா
ஞ் சித்தமாயி க்கிறார்கள்.
த. என்ைன மகபதியிட மைழத் ச் ெசல், அவர்மீ ததிக அன் ைவத்ேதாம்.
நம் த ளான அவ ாிடத்தில் இன் ம் அதிகமாய் வி த்தி ைட ம் நாம்
ேபாேவாம் வாராய்.
(ேபாகிறார்கள்.)
காட்சி

கின்ற .

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

அங்கம் 1. --

ஏழாங் காட்சி.

இடம்-மகபதியின் மாளிைக.
வாத்யேகாஷம் ெவளிச்சங்கள். அேநகம் பாிசாரகர் ேபாஜன பாத்திரங்கள்
த யன ெகாண் ேபாகிறார்கள். பிறகு மகபதி வ கிறான்.
ம. ெசய்த ம் அத டன் எல்லாம்
வதானால், அைதச் சீக்கிரஞ் ெசய்
த்தேல தகுதியாம். ெகாைலயான பிற்பயைன ெயல்லாம் பாழாக்கி
அழித் , தன்

வினால் ெவற்றிையப் பற் மாயின், இவ் ெவா

ெதாழில் அைனத்திற்கும் ஆதி ம் அந்த
யிவ்விடத்திேலேய, காலெம

ெகா ந்

மாவதானால், இங்ேக

ம் ேவைலயின் கைரயிேல, திட்ைடயிேல,

எல்லாம் தீர்ந்தி வதானால்,
இனி வ ம் வாழ்ைவ எதிர்த் க் குதித்தி ேவாம். ஆயி ம் இவ் விஷங்களி
ெலல்லாம் நியாய ெமான் இவ்விடத்திேலேய இ க்கின்ற . நாம் ெகா ய
ஏவல்க க்ேக கற்பிக்கின்ேறாம் அைவகள் நம்மிடமி ந் கற்றவின்,
கற்பித்தவைனேய கசக்கி வாட்ட அவன் மீேத தி ம் கின்றன. இ பக்க ம்
சமமாக்கும் இந்த நியாயமான , நாம் விஷ

ட் ய கிண்ணத்தி

க்கும்

உணைவ நாேம சிக்கும் ப , உந் கின்ற . இங்கு வந்தி க்கும் அவைரக்
காத்திடேவண் ய இ மடங்கு என் கைடைமயாம் த ல் நான் அவர
ஆ

ைகக் குட்பட்டவன், அன்பிற் குாிய பந் , இைவ யிரண் ேம நான்
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எண்ணிய தீத் ெதாழி

க்குத் தி டமான ஆேஷபைன களாம் பிறகு, என்

வி ந்தினர் அவர்; ஆகேவ அவைரக் ெகாைல ெசய்யவ ம் தீத் ெதாழி

க்குத்

தி டமான ஆேக்ஷபைனகளா;ம் பிறகு, என் வி ந்தினர் அவர்; ஆகேவ
அவைரக் ெகாைல ெசய்யவ ம் ெகா ேயாைனத் த க்கும் வண்ணந்
தாப்பாளிட ேவண் ய தன்ேறா என் கைடைம? கத்திைய நாேன ைகயி
ேலந் வ தன்ேற! அன்றி ம், இந்தத் தனகராஜன் தன் அ ங்குணங்கைள
ெயல்லாம் அதிக சாந்தத் டன் வகித் , தன் உன்னதப் பதவியில் உள்ளந்
திாிப்னிறி நடந்த உத்தமராயி க்கின்றார் ஆகேவ அவர் அ ங்
குணங்க ெளல்லாம், அவர

ஆவிையப்

ேபாக்கெலன் ம் அம் மஹா பாதகத்ைத, ெசய்வேம வந் ெதள்ளிய குரலால்
எ த் த் ற் வேதேபால் அைனவ ம் பழித்திடச் ெசய் ம். பச்சாத்
தாபமான

இப்ெபா

தான் பிறந்த பச்ைசப் பாலைனப்ேபால், கண்

லப்படாக் காற்ைறேய க மா வாக ஊ◌ா◌்ந் , பல திைசகளி
பயங்கரமான இப் பாதகத்ைதப் பல ைடய கண்க

க்குப்

ம் பறந் ேதா ,

க்கும் லப்படச் ெசய் ,

அவர்கள் ெசாாி ங் கண்ணீாினால் காற்றின ஆற்றைலேய அடக்கிவி ம் –
அதிக யரந் ள்ளிக் குதித் த் தன் காைலத் தானாக உைடத் க்ெகாள்ளத்
தாவி ம் ேப ரவாவிைனத் தவிர, என ெதண்ணத்தி ெலன்ைன
ேவெறா உந்
ள் ம் என்னிடங் கிைடயா .

ந் தற்கு

[மகாபதி மைனவி வ கிறாள்.]
என்ன இப்ெபா
ம.ம. அவர் சாப்பிட்

? என்ன விேசஷம்?
ஞ் சமய மாய .-ஏன் அந்த அைறைய விட்

வந்தீர்?

ம. அவர் என்ைனப்பற்றி ேகட்டாரா?
ம.ம. ஆம், ேகட்டார், அைத அறியீரா நீர்?
ம. இவ் விஷயத்தில் இைதக் கடந் ெசல்ேலாம். இப்ெபா
தான் அவர்
என்ைனக் ெகௗரவப்ப த்தி யி க்கிறார். அன்றி ம் நான் எல்லாவித
ஜனங்க ம் என்ைன நன்கு மதிக்கும்ப ெசய்தி க்கிேறன்; அப் ெப ைமைய
நான் திதாய் ேமற்ெகாண் விளங்கச் ெசய்வைத விட் அத்தைன விைரவில்
எறிந் வி தல் ஏற்றதன் .
ம.ம. கு

ெளறியால் மதி மயங்கி யி ந்தேதா

விஷயத்தில் ஆயத்தப்பட்டெபா

ம

? பிறகு

ேகாாிக்ைக, ஆதியில் இவ்
ங்கி இப்ெபா

கண்
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விழித்தேதா,

ன் தாராளமா யிைழத்தைத, இப்ெபா

பார்த்திட?
இ
தல் உம
இச்ைசயி

காதைல ம் இைதப்ேபாலேவ ெயண்

ப்ப ேபால், உம

ெசாந்தச் ெசய்ைகயி

பயத் டன் ந ங்கிப்
ேவன்.
ஞ் ெசௗாியத்தி

ம்

ஒேர மாதிாியா யி க்க ள்ளம் ந ங்குகிறீேரா? வாழ்க்ைகக் ேகார் உத்தம
ஷண ெமன் நீர் க
ம் ஒன்ைற ைடயவராகி, உம மதிப்பிேலேய
பயங்காளியாய்ப் பழிக்கப்பட் "நான் ணிேயன்" என்ப "நான்
வி ம் கிேறன்" என்பைத யிைடவிடா
கைதயி

ள்ள எளிய

பின் ெதாடரச் ெசய் , பழய

ைனையப்ேபால் உயிர் வாழ

ம. ேபா ம் நி த் , உன்ைன ேவண் க்ெகாள்

ள்ளங்ெகாண்டீேரா?

கிேறன். மனிதனாய்ப் பிறந்தவன்

ெசய்வதற் ேகற்றைவ ெயல்லாம் ெசய்யத் ைதாிய மி க்கின்ற ெதன்னிடம்,
அதற்குேமல் ெசய்யத் ைதாியப்ப ேவான் மனித னன்
ம.ம. ஆனால் எந்த மி கம் அ , இத் ெதாழிைல உம்ைம ெயனக்குத் ெதாிவிக்கும்ப
ெசய்த ? உமக்குச் ெசய்யத் ைத◌ா◌ியமி ந்த ெபா

, அப்ெபா

நீர்

மனிதனா யி ந்தீர் நீர் இ ந்ததி ம் உந்நத ஸ்திதிைய யைடவதற்கு,
மனிதர்க க் கி ப்பைதவிட அதிக ஆயத்த ைடயவரா யி ந்தீர்.
அப்ெபா ேதா கால மிட ங் ைககூட வில்ைல ஆயி ம் அவ் விரண்ைட ஞ்
சி ஷ் த் க் ெகாள்ளச் சித்தமா யி ந்தீர். இப்ெபா ேதா அைவகளாக
ஏற்பட்டன ஆகேவ தக்கப யைவகள் வாயத்த உம்ைமத் தளரச் ெசய்கிற .
நான் பா ட் யி க்கிேறன், என் பாைல ய ந் ம் பால்கன்மீ ைவத்தி ம்
பட்சம் என்ன அ ைமயான ேநாக்கிப் ன்னைக ாிந்
ெகாண்
க்கும்ெபா ேத பற்களில்லா அதன் வாயினின் ம் என் பேயாதரத்த
யீர்த் அதன் தைலைய ைடத்தி ப்ேபன் தைரயின்மீ
சத்தியஞ் ெசய்தப நான் ெசய்தி ப்ேபனாயின்!
ம. ஒ

ேமாதி, நீர் இதற்காகச்

ேவைள நாம் தவ ேவா மாயின்?

ம.ம. நாம் தவ ேவாம்! உம

ைதாியத்ைதமாத்திரம் பி ப் ள்ள இடத்தில்

க்கிவி ம், பிறகு நாம் தவற மாட்ேடாம். தனகராஜன் உறங்குங்கால் –
அ
ம்
இன்ைறத்தினம் அவர் ெசய்த க ம் பிரயாணம் அவ க்குத் க்கம் நன்றாய்
வரச் ெசய் ம்-அவர இரண் காவலாளிகைள ம் ம பானம் அதிகமாய்க்
ெகாள்ளச் ெசய் , ைளக்குக் காவலாளியாகிய மதிைய மங்கச் ெசய் ,
அறிவின் இ ப்பிடத்ைத சக்தி யற்றதாய் ஆக்கிவி கிேறன். பன்றிையப் ேபால்
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உறங்கி, ம ந்தவர்கள்ேபால் ம பானத்தால் அவர்கள் மதி மயங்கிக்
கிடக்கும்ெபா

காவ ழந்த தனகைன, நீ ம் நா

ெமன்னதான் ெசய்யக்

கூடா ? நாம் ாி ம் ெப ங் ெகாைலயின் அறி குறிகைள அவர்கள் சுமக்கச்
ெசய்ேவா மாயின், எைத ம் வகிக்கத் தக்க அந்த ேவைலயாட்கள்மீ

எந்தப்

பழிதான் நாம் ேபாட லாகா ?
ம. ஆண் பிள்ைளகைளேய நீ ெப வாயாக, எதற்கும் அஞ்சா உன் ஆணவம் ஆண்
மக்கைளேய உண்டாக்கல் ேவண் ம்! அவர அைறயிேல உறங்கும் மயங்கிக்
கிடக்கும் அவ் வி வர்கைள ம் இரத்தத்தினால் குறி ெசய் , அவர்க

ைடய

கத்திகைளேய உபேயாகிப்ேபா மாயின், அவர்கேள ெசய்ததாக எல்ேலாரா
எண்ணப்படாதா?
ம.ம. அவர் ம ந்ததற்காக நாம் பாராட் ம் அ ைகக் ேகாஷ்டத்ைத ம்
க்கத்ைத ம் கண்

எவன் ேவறாக அைத மதிக்கத் ைதாியம் ெகாள்வான்?

ம. நான் தீர்மானித் விடேடன். என்

ட

ள்ள அவயவங்கைள ெயல்லாம்

இப் பயங்கரமான ெதாழில் ாிவதற்கு
க்குகின்ேறன். ேபா; ெவளிக்கு
ெவகு அழகாய்க் காட் ேமாச வழியில் காலத்ைதக் கழி ேமாசஞ்ச ெசய் ம்
ஹி தயம் அறிந்தைத, ேமாசம் ெசய் ம்
(ேபாகிறார்கள்.)
காட்சி

கமான

க் காக்க ேவண் ம்.

கின்ற .

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

இரண்டாம் அங்கம். -இடம் - மகபதி யரண்மைனயின்
பா

ேகாப

ம், அவ

க்கு

பாைலய

ம், வ கிறார்கள்.

பா

எவ்வள

. இர

தல் காட்சி.

ற்றம்.

ன்னால் ஒ

தீப் பந்தத்ைதக் ைகயிற்ெகாண்

ஆயி க்கும், ைபயா?

பா. சந்திரன் மைறந் விட்டான் நான் மணி ய த்தைதக் ேகட்கவில்ைல.
பா

. பனிரண்

மணிக்குச் சந்திரன் மைறகிறான்.

ம்
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பா. இல்ைல யண்ணா, இ◌்ன் ம் ெபா த் என் எண் கிேறன். பா . ெபா ,
என் கத்திைய வாங்கிக்ெகாள். வியர்த்தமாக எாிவாேனன் என்ப ேபால்
ஆகாயத்தின் விளக்குகெளல்லாம் அவிந் ேபாயின. அைத ம் நீேய
ெய த் க்ெகாள். ம த்தற் காிய நித்திைரயான ெப ஞ் சுைமையப்
ேபாெலன்ைன வ த் கின்ற , ஆயி ம் உறங்க எனக்கு வி ப்ப மில்ைல.
க ைணக் கடேல! சும்மா இ க்கும்ெபா
சுபாவத்தால் எனக் குண்டாம்
ெகட்ட எண்ணங்கைள அடக்கி ஆ ம்[தீப் பந்தம் பி த்த ஒ

ேசவக

டன் மகபதி வ கிறான்.]

என் கத்திையக் ெகா . யார் அங்ேக?
ம. ஒ
பா

ேநயன்.
. என்ன ஐயா, தாங்க ளின்

ம் ப க்கப் ேபாகவில்ைலயா? அரசர் உறங்கப்

ேபாய்விட்டார். அவர் இ வைரயி ல்லாதப மிகுந்த சந்ேதாஷத்தி
ந்தார்,
உம உத்திேயா கஸ்த க்ெகல்லாம் உயர்ந்த ெவகுமதிகைள ய ப்பி
யி க்கின்றார். வி ந் தளிப்பதில் உவைம யில்லா உத்தமிெயனப் ெபயாிட்
இந்த ைவ ாியத்ைத ம மைனவிவசம் ஒப் விக்கச் ெசான்னார்
அளவிடக்கூடா அக மகிழ்ச்சியில் ழ்கி யி க்கின்றார்.
ம. ஆயத்த மில்லாதப யால் நம மனமான குைறக்குக் குற்ேறவல் ாியேவண்
வந்த . அன்ேறல் மட் ன்றிச் ெசய் மகிழ்ந்தி ப்ேபாம்.
பா

. எல்லாம் சாியாய -நான் கன கண்ேடன் ேநற் றிர , நாம் கண்ட மாயாவிச்
சேகாதாிகள் வைரப்பற்றி ெகாஞ்சம் உண்ைமைய அைவகள் உமக்குத்
ெதாிவித்தன.

ம. அவர்கைளப்பற்றி நான் நிைனப்பதில்ைல. ஆயி ம் ஒ மணி அவகாசம் நமக்கு
வாய்த்தி மாயின் அவ் விஷயத்ைதப்பற்றி வார்த்ைத யா வதில் கழிப்ேபாம்
அைத, உமக்கும் அவகாச மி ப்பதானால்.
பா

. உமக்கு வி ப்பமா யி க்குஞ் சமயேம.

ம. என் மனத்தி னிச்ைசப்ப நீ ம் ஏற்பதானால், அச் சமயம் வாய்க்குங்கால்,
உமக்கும் உன்னதமாம் ெப ைமைய ண் பண்
ம் அ .
பா

. வி த்தி ெசய்ய

யல்வதில் இ ப்பைத யிழக்காமல், மனத்ைதக் களங்க
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மற்றதாய் ைவத் , மன்னற் குாிய கடைமயில் பிறழாதவனா
உம
த்தி மதிையக் ேகட்க வி ம் ேவன்.
ம. நல்
பா

றக்கம் உண்டாகுக அ வைரயி

மி ப்பதானால்,

க்மகு!

. பாக்கியம் ஐயா, உமக்கும் அப்ப ேய ேகா கிேறன்.
(பா

ேகாப

ம், பாைலய

ம் ேபாகிறார்கள்.)

ம. நீ ேபாய், உன தைலவிைய என பானம் சித்தமான டன் மணியிைன
அ க்கும்ப நான் ேவண் யதாகச் ெசால். ப க்கப்ேபா நீ.
(ேவைலயாள் ேபாகிறான்.)
கட்கமா அ , என் ெனதிாில் நான் காண்ப , ைகப் பி

என் கரத்தின் றமாக?

இேதா, ைகப்பற் கிேறன் ெகட் யா ன்ைன. ைகயிற் காேணன் உன்ைன,
ஆயி ங் கண்
க்குப் லப்ப கின்றாய் இன் ம். ெகாைலக் குாிய
ேதாற்றேம, கண்க

க்குப் லப்ப வேதேபால் ைகக்கு அகப்படமாட்டாயா

என்ன?- அல்ல ம ண்ட மனத்திற்கு மாத்திரம் ேதாற் ங் கட்கேமா நீ?
ெவப்பத்தால் குழப்பப்பட்ட ைளயினின் ம் உண்டாம் மாய்ைகயின்
சி ஷ் ேயா? இன் ம் உன்ைனக் காண்கின்ேறன், இப்ெபா
என்
உைறயினின் ம் நான்
எ க்கும் உைடவாைளப்ேபால் பாிசிக்கத் தக்க உ வம் உைடத்தாய்த்தான்
ேதாற் கிறாய். நான் ேபாய்க்ெகாண்
ந்த வழிைய ெயனக்குச் சுட் க் காட்
கின்றாய்! இ ேபான்ற ஆ தத்ைதேய நான் உபேயாகிக்க எண்ணிேனன்.
என கண்கள் மற்ற இந்திாியங்கைளப் பார்க்கி ம்மடத்தன்ைம
யைடந்தனவா யி த்தல்
ேவண் ம், அன்ேறல் அைவகள் அைனத்ைத ம்விட அதிக ேமம்பட்டதா
யி க்கேவண் ம். ம ப
ம் நான் உன்ைனக் காண்கின்ேறன்; கூ◌ா◌்ைமயாம்
உன
னியில் கட் யி க்கின்ற இரத்தம்! அங்கு நான் அைத மன்
காணவில்ைலேய!- இெதல்லாம் ஒன் மில்ைல; நான் ெசய்யப் குங் க ந்
ெதாழிேல என் கண்க க்கு இவ்வா ேதாற்றச் ெசய்கிற -இப்ெபா
உலகத்தின் ஒ பாதி பாகத்தில் சி ஷ் ெயல்லாம் ஜீவன் அற்ற ேபால்
காணப்ப கிற இைமயினால் டப்பட்ட உறக்கமான க ங் கனவினால்
கலக்கப்ப கிற ; மாயாவிக ெளல்லாம் தங்கள் ம ள் ெகாண்டாட மாநில
ெமங்க
ம் ப யி ம் சமயம் இ . ெவ ம்பிச் சி ர்த்த ெவங் ெகாைலயான
காவலாளி கூப்பி வேதேபால், இரவில் ஜாமந்ேதா ம் குைரத்தி ம் ேகா
நாயால் எ ப்பப்பட் , இம்மாதிாி ெமல்ெலனத் தி ட் த்தனமாய், இந்திரன்
அகல்ையைய அைணயச் ெசன்ற அ
ெசய் ம்

டன், தன் எண்ணத்ைதப்

◌ா◌்த்தி
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இடத்திற்கு

தப் ைபசாசத்ைதப்ேபால் நடக்கின்ற . ந க்கமற்ற, உ தியாய்

ஸ்தாபிக்கப்பட்ட நா நிலேம, என் கால ச் சப்தத்ைதக் ேகளாேத!- அதனால்,
அைவகள் ேபாகும் வழிைய யறிந் , ெவ ங் கற்க

ம் நான் இ க்கு மிடத்ைத

ெவளியி ெமன நான் அஞ்சேவண் வ ம், அன்றி ம் தகுந்த இச்சமயத்தில்
அக் ெகா ங் ெகாைல, நிைறேவறாதப

தைடப ம். நான் பயப்ப ம்வைர,

அவர் உயி ட னி க்கிறார்; ெசய் ெதாழி ன் சூட் ைன வாய்ப்ப ம்
வார்த்ைதகள் தணித் க் குளிரச் ெசய்கின்றன. (ஒ மணி அ க்கிற .) நான்
ேபாகிேறன், ேவைல
தனகேன!

ந்த

மணியான

என்ைன அைழக்கின்ற .-

அைதக் ேகளாதீர். அ உம்ைம நரகத்திற்ேகா, சுவர்க்கத்திற்ேகா அைழத் ச்
ெசல் ம் பைறயின் நாதமாம்!
காட்சி

கின்ற .

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

அங்கம் 2. --இரண்டாம் காட்சி .
இடம்-அேத யிடம்.
மகபதி மைனவி வ கிறார்.
ம.ம. அவர்க க்கு மதி மயக்கத்ைதக் ெகா த்த எனக்கு மேனா திடத்ைதத் தந்த .
அவர்கள் உணா◌்ச்சிைய யழித்த எனக்கு உற்சாகத்ைதக் ெகா த்தி க்கிற ெபா !- ேகட்ேபாம்! சீறிய ஆந்ைத! எல்லாவற்றி ம் க ங் குரைல ைடய
சு காட் ப் பட்சியி ங் கூச்சல்!- இந் ேநரம் பிரேவசித் தி ப்பார் கத கள்
திறக்கப்பட்

க்கின்றன; மதி மயங்கிக் கிடக்குங் காவலாளிகள் தங்கள்

காவைல மறந் குறட்ைடயி
க்கின்றனர். மரண ம் உயிர் வாழ்க்ைக ம்,
அவர்க யி ட னி க்கின்றார்கேளா இல்ைலேயா ெவன் அவர்கைளப்பற்றி
மன்றா ம்ப , அவர்கள் ம பானத் தில் ம ந் திட்

க்கிேறன்.-

ம. (உள்ேள) யார் அங்ேக? என்ன அ ?
ம.ம. ஐேயா! அவர்கள் விழித்தி க்க ேவண் ெமன அஞ்சுகிேறன், ேவைல
யவில்ைலேபா ம்!ந்தால் பய மில்ைல,
க்காமற் ேபானாேலா
நாம் நாச மைடேவாம்-ெபா ! அவர்கள் உைடவாட்கைளச் சித்தமாய்
ைவத்ேதேன!- அைத யவர் தப் தற்கிடமில்ைல. அவர் உறங்குங்கால் என்
தந்ைதையப்ேபால் என் கண் க்குப் லப்பட் ராவிட்டால் நாேன ெசய்
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த்தி ப்ேபன்-இேதா என் கணவர்!
மகபதி வ கிறான்.
ம. நான் ெசய்

த்ேதன் ேவைலைய-உனக்ெகா

ம.ம. நான் ேகட்ட

ஆந்ைதயின் சீற

சப்தங் ேகட்கவில்ைலயா?

ம் ேகாட்டான் கீச்ச

ேம நீர் ஏதாவ

ேபசினீேரா?
ம. எப்ெபா
ம.ம. சற்

?
ன்.

ம. நான் கீேழ யிறங்கிய ெபா தா?
ம.ம. ஆம்.
ம. ெபா !-இரண்டாவ

அைறயி

றங்குவ

யார்?

ம.ம. தனலாபன்.
ம. இ
ம.ம.
ம.

க்ககரமான ேதாற்றம் (தன் ைககைளப் பார்த் )
க்க கரமான ேதாற்றம் என்

ெசால்வ

தான் பயித்தியத்தின் மாற்றம்.

க்கத்தில் நைகத்திட்டா ெனா வன்; மற்ெறா வன் "ெகா ங் ெகாைல"
ெயனக் கூவினான்; அதனால் ஒ வைர ெயா வர் விழிக்கச் ெசய்தனர்.
பக்க ல் நின் அவர்கள் பகர்ந்தைதக் ேகட்ேடன் ஆனாலவர்கள்
ஈஸ்வரைனத் தியானஞ் ெசய் விட் ம ப
ம் உறங்கப் ேபாய்விடடார்கள்.

ம.ம. இரண்

ெபயர் ஒ ங்ேக ப த்

றங்குகின்றனர்.

ம. ஒ வன் "ஈஸ்வரன் நம்ைம ரக்ஷிப்பாராக" என்

கூவினான், மற்றவன்

அதற்கு "அப்ப ேய ஆகுக" என்றான், இ வ ங் ெகாைலஞன் கரங்க டன்
இப்ப நான் இ ந்தைதக் கண்டேதேபால். அவர்கள் பயத்ைத ற் க் ேகட்ட
நான், "ஈசன் நம்ைம ரக்ஷிப்பாராக" என் அவர்கள் கூறியெபா
"அப்ப ேய ஆகுக" என் கூற என்னால்
யாமற் ேபாய .
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ம.ம. அைத யவ்வள
ம. ஆயி

ஆழ்ந்

ஆராயாதீர்.

ம் "அப்ப ேய அகுக" என்

கூற ஏன் என்னால் கூடாமற் ேபாயிற் ?-

கட ளின் க ைண ெயனக் கன்ேறா அதிகமாய் ேவண் யி ந்த , அங்ஙன
மி ந் ம் அைதக் ேகாாிட என் நா எழா என் ெதாண்ைடயிற் சிக்கியேத!
ம.ம இவ் ேவைலகைள ெயல்லாம்பற்றி இவ்வா ேயாசித்தல் சா◌ியான வழி யன் ,
இப்ப ச் ெசய்தல் நமக்கு உன்மத்தம் உண் பண் ம்.
ம. "உறங்காேத யினி! மகபதி உறக்கத்ைதக் ெகால்கிறான்" என் ஒ குரைல
நான் ேகட்ட ேபால் ேதாற்றிய ெதனக்கு! ஒ பாப மறியா றக்கம்!
யரத்தால் விண்டைத ெயல்லாம் ஒ ங்கு ேசா்த் ச் சுகப்ப த் ந் க்கம்!
ஒவ்ெவா நாளின் உயிர் வாழ்க்ைகயின் மரணம்! கஷ்டத்தின் கைள தீர்க்கும்
ஸ்நானம்! ண்பட்ட மனத்திைனக் குணப்ப த் ம் ம ந் ேபாியற்ைக
யினிரண்டாம் வாிைச! வாழ்க்ைகயின் வி ந்தில் உத்தம ஷ் யளிக்கும்
உண !ம.ம. என்ன நீர் ெசால்வ ?
ம.

ட்
கூவிய
கண்

ள்ளவர்க

க் ெகல்லாம் "உறங்கேவண்டாம் இனி" என்

ம ப

ங்

"காஸ்மீரன் உறக்கத்ைதக் ெகான்றான், ஆகேவ காந்தாரன் இனிக்
றங்கான், மகபதி இனிக் கண்

ம.ம. யார் இவ் வா

கூச்ச

றங்கான்."

ட்ட ? என்ன, என் சீமாேன, உத்தமமான உம

மேனா திடத்ைத, இவ் வா

உன்மத்தமாம் விஷயங்கைளப்பற்றி ேயாசித்

உ தி குன்றச் ெசய்கின்றீர். ேபாம், ெகாஞ்சந் தண்ணீர் ெகாணா◌்ந்
அ க்குைட இச் சாட்சிைய அறேவ க கிவி ம். அவ்விடமி ந் இக்
கட்கங்கைள ேயன் ெகாண் வந்தீர்? அைவகள் அங்ேகேய யி க்கேவண் ம்.
அைவகைள ள்ேள ெகாண் ேபாய் உறங்குங் காவலாளிகைள
இரத்தத்தினாற் சிவி ம்.
ம. நான் ம ப
ம் ேபாேகன் இனி; ெசய்தைதப்பற்றி நிைனக்க ம் என் ெநஞ்சம்
ந ங்குகின்ற ம ப
ம் அைதப் பார்ப்ப ெதன்றால் என் மனம் ெபாறா .
ம.ம. எண்ணத்திற் றிடமில்லா ஏைழேய, ெகா ம் இ◌்ந்தக் கட்கங்கைள என்னிடம்.
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உறங்குபவர்க ம், உயிர் நீத்தவர்க ம், சித்திாிக்கப்பட்ட சித்திரங்கேள,
பாலக ைடய கண்கேள படத்திெல திய ைபசாசங்கைளக் கண் பயப்ப ம்.
அவர் உட னின் ம் உதிரம் ெப குவதானால், அைதக் ெகாண்
காவலாளிகள் கத்ைதப்
ேதாற்றேவண் ம் அ .

சிவி கிேறன்; அவர்கள் ெசய்த பிைழேபால்

(ேபாகிறாள், உள்ேள கதைவத் தட் கிற சப்தம் ேகட்கிற .)
ம. எங் கி ந்

வ கிற

அக் கதைவத் தட் கிற சப்தம்? எனக்ேக னிப்ப

யி க்கின்ற ? ஒவ்ெவா

சப்த ம் என் உள்ளத்ைத ந ங்கும்ப

ெசய்கிறேத!

என்ன ைககள் இைவகள்? ஆ! என் கண்கைள அப்ப ேய பறிக்கின்றனேவ.
வ ணன ச த்தித்தி ள்ள சுத்த ஜலெமல்லாம் என் ைகயி ள்ள ரத்தத்ைதக்
க கிச் சுத்தி ெசய்யாேதா? அன்ேற! இந்த என் கரமான சப்த
சாகரங்களி ள்ள ஜல மைனத்ைத ம் உ மாற்றி பச்ைசத் தண்ணீைர
ெயல்லாஞ் ெசந்நீ ராக்கி ேம.
மகபதி மைனவி ம ப

வ கிறாள்.

ம.ம. என கரங்க ம் உம கரங்களின் நிற மாயின. ஆயி ம் அத்தைன
ெவண்ைமயான இ தயத்ைத ைடத்தா யி ப்பதற்கு ெவட்கப்ப கிேறன்.(உள்ேள கதைவத் தட் கிற சப்தம்)
ெதற்கு வாயி ல் கதைவத் தட் கிற என் ெசவியிற் ப கிற -நாம் நம்
தைறக்குப் ேபாேவாம். ெகாஞ்சம் சுத்த ஜலம் நம்ைம யித் ெதாழி னின் ம்
சுத்தி ெசய் வி கிற ஆகேவ எவ்வள சுலப மி ! உன மன உ தி
உம்ைமத் தனிேய விட் ப் பிாிந்த ேபா ம்.
(உள்ேள கதைவத் தட் கிற சப்தம்)
ேக ம்! இன் ங் கதைவத் தட் கிறார்கள். உம

இரா உைடைய யணிந்

ெகாள் ம், இல்லாவி ன் நாம் அைழக்கப்ப ம்ெபா
ஏேதா இரெவல்லாம்
காத்தி ந்தவர்கள் ேபால் காணப்ப ேவாம்-உம எண்ணங்களில் அத்தைன
ஏழ்ைமயா ேயங்கி நிற்காதீர்.
ம. நான் ெசய்தைத நான் பார்க்கேவண் யவந்தால் என்ைனேய நான் அறியா
தி த்தல் நலம்
(உள்ேள கதைவத் தட் கிற சப்தம்)
கதைவத் தட் ஞ் சப்தத்தால் கண் விழி ம் தனகேன!- அவ்வா
என உண்ைமயிற் ேகா கிேறன்!
(ேபாகிறார்கள்)
காட்சி
கின்ற .
-----------------------------

ெசய் ராக
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அங்கம் 2. --

ன்றாங் காட்சி.

இடம் - அேதயிடம்.
ஒ

காவற்காரன் வ கிறான்.

கா. {உள்ேள கதைவத் தட்ட} ேதா பா ! கதெவத் தட்றாங்க இ க்குள்ேளா! –
இந்த நரவம் இண்

ெசால்றாங்கேள, அ க்கு ஒ

கதெவ ெவச்சி

என்ெனப்ேபாேல ஒ காவக் காரென ேபாட்டா, அவன் தட்ரவங்க க்
ெகல்லாம் கதெவத் ெதாறக்றத் க்குள்ேளா தெல ெமாட்ெட ெகய்வனாப்
ேபாவான்.
[உள்ேள கதைவத் தட்ட]
தட் ! தட் ! தட் ! குட்
வரப்ேபா திண்

சயித்தான், யார்ராப்பா அங்ேக? ெகாேபரன் சம்பத்

க்கு ேபாட் க்கி

ெசத் ப் ட்ட கு யானெவன் –

அப்பா, கு யானவேன, வா ள்ள, இங்ேக ெகாஞ்சம் ெவப்பமாயிர்க்கும்,
அந்த ேவர்ெவெய ெதாைடக்க த வங்க ஆப்டமட் ங் ெகாண்டா
[உள்ேள கதைவத் தட்ட]
தட் ! தட் ! தட் ! நீ யார்ராப்பா, காட்ேடறி ம ேன? வாஸ்த்த மா, இவ
ெபாய் சாச்சி ெசால்ற மா பாவ . இந்தப் பக்கம் ெசான்ன ெபாய் யிண்
அந்தப் பக்கம் சத்யம் பண்ணீ வா , அந்தப் பக்கம் ெசான்ன ெபாய்
யிண்
இந்தப் பக்கம் ெபறமாணம் பண்ணீ வா . சாமிேமேல
ஆெணப்ப க்கி இண்
ெசால் , அப்றம் ெசான்ன ெபாய்ெய கணக்குப் பண்ண
யா . ஆனா
ெபாய்ெயச் ெசால் ெசார்க்கம் ேபாவ
யல்ெல பாவம்! - வாங்க
உள்ள ெபாரட்டாளிேய. [உள்ேள கதைவத் தட்ட]
ஏ, இன்னம் பா

ம்

- தட் ! தட் ! தட் ! இப்ெபா யாரப்பா அங்ேக யிர்க்ற ? -

ஓ தாங்களா, தாயா க்குப் பண்னதா

யிேல ெகாஞ்சம் ெபான் தி

க்கின

ெதக்கத்தி தட்டான். ஐயா தட்டாெர, வாங்க, இங்ேக ஒங்க ெபான்ென
ெயல்லாம் நல்லா உ க்க ைவக்கலாம்.
[உள்ேள கதைவத் தட்ட]
தட் ! தட் ! ஒ

நிமிசங்கூட சும்மா

டாதீங்ேகா! நீ யாரப்பா? இந்த எடம்

நரவமா யி க்க, இவ்ள குளிர்ச்சியா இர்க்கக் கூடா . இங்ேக காவக்காரப்
பிசாசா யிர்க்கெவ மாட்ேடன் இனிேமேல. எந் ேநர ம் ேபாயி ேபாட்
ெகா

த்திக்கி

இர்க்ற எடத் க்கு, ஒய்ங்கா ேபாராங்கேள ஒவ்ெவா
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ஜாதியிேல ம் ெபர்ய ம சாளா, அவங்கள்ெள ெகாஞ்சம் ேபெர உள்ள
உடலாம் பாத்ேத! சமய மில் ெல இப்ெபா.
[உள்ேள கதைவத் தட்ட]
இேதா இேதா காவக்காரென மறந் ப் டாதிங்ெகா சாமி!
[கதைவத் திறக்கிறான்.]
ேமக

ம

ம், லவணக

ம் வ கிறார்கள்.

ேம. ஏன் அப்பா, நீ உறங்கப் ேபாவதற்கு ெந
இ

வைரயில் ப த்

நாழிைக ெசன்றேதா ேநற் றிர ,

றங்கும்ப ?

கா. ஆமாஞ் சாமி, ேகாயி கூ ரவெரக்கும் கு ச்சிக்கி

இர்ந் ட்ேடாம் ராத்ாி.

ேம. உன் எஜமான் எ ந் விட்டாேரா?
மகபதி வ கிறாள்.
நாம் கதைவத் தட் ய அவைரக் கண் விழிக்கச் ெசய்த .
இேதா அவர் வ கிறார்.
ல. சுதினம் உனக்குச் சீமாேன.
ம. சுதினம் உங்க ளி வ க்கும்.
ேம. ஐயா, அரசர் எ ந்தனேரா?
ம. இல்ைல யின்

ம்

ேம. காைலயில் வந் தன்ைனக் கா ம்ப கட்டைளயிட்டா ெரனக்கு.
அக்காலத்ைத ேயறக்குைறய கடக்கவிட்ேடன்.
ம. நான் உம்ைம யவாிடம் அைழத் ச் ெசல்கிேறன்.

ேம. இ

உமக்குச் சந்ேதாஷத்ைதத் த ம்ப யான ஓர் கஷ்டெமன்பைத நான்

அறிந்தி க்கிேறன்; ஆயி

ம் இ

அவற்

ெளான்றாம்.

ம. இஷ்டத் டன் ாி ம் கஷ்டேம, அக் கஷ்டத்ைதப் ேபாக்கும் ஔஷதமாம்.
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இ தான் கத .
ேம. நான் ைதாியமாய் உள்ேள பிரேவசிக்கிேறன், அ
ேவைலேய.

எனக்கு ஏற்ப த்தப்பட்ட

[ேபாகிறான்.]
ம. இவ் விடமி ந்

அரசர் எங்ேக

ல. ஆம், அப்ப த்தான் ஏற்பா
ல. ேநற்றிர

ம் ேபாகிறாரா?

ெசய்தார் அவர்.

நிரம்ப உற்பாதங்கள் உள்ளதா யி ந்த . நாங்கள் ப த்

றங்கிய

விடத்தில் உன்னத சிகரங்க ெளல்லாம் ெப ங் காற்றால் கீேழ தள்ளப்பட்டன;
ஆகாயத்தில் அ

குரல் ேகட்டதாகக் கூ கின்றனர்; மனத்ைதத் தி க்கிடச்

ெசய் ம் மரணக் கூக்குரல் ேகட்டதாம்; ெகட்ட காலத் க்ேகற்றப

திதா

திக்கும் அக்னியால் ேந ம் அநர்த்தங்க ம், கலக்க ைட ேகாலாகலங்க ம்,
பயங்கரமான பாைஷயால் ன் னறிந் ெதாிவிக்கபட்டனவாம். சாக்கு வி
இரெவல்லாம் சத்தமிட்ட வண்ணம் இ ந்ததாம்;
கம்ப ண்டானதா ம் சிலர் கூ கின்றனர்.

மிேய ெவப்ப மைடந்ததா ம்

ம. கஷ்டமான இரவாய்த்தான் கழிந்த .
ல. என இளைமயாம் கியாபகத்திற்குள்ேள இதற்க்கு ஈடானத்ைத எ த்
என்னால்
யா .
ேமக

மன் ம ப

ைரக்க

வ கிறான்.

ேம. அந்ேதா! ேகாரம்! ேகாரம்! ேகாரம்! மனத்தினால் அைத நிைனக்க
நாவினால் அைதக் கூற
யா !

யா ,

ம. என்ன சமாசாரம்? ல.
ேம. விபாீத ெமல்லாம் ஒ ங்கு ேசர்ந்

உற்பாதமாய் விைளந்தி க்கின்ற !

மா பாதகமாங் ெகா ங் ெகாைல, மன்னர மகுடாபிேஷகம் ெசய்யப்பட்ட
மண்ைடையப் பிளந் உள்ளி க்கும் ஜீவைனக் கவர்ந் ெசன்ற !
ம. என்ன ெசால்

கிறீர் நீர்? உயிைரயா?
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ல. மகாராஜாைவப்பற்றியா ெசால்
ேம. அைற ட் குந் , உம
கூ ம்ப

கிறீர்?

கண்களாற் கண்

ேகளாதீர்; கண்

க த் தழி ங்கள்! என்ைனக்

நீங்களாகக் கூ ங்கள்!

[மகபதி ம், லவணக ம் ேபாகிறார்கள்.]
எ ந்தி ங்கள் எல்ேலா ம்! அபாய மணிைய அ

ங்கள்! - ெகா ங் ெகாைல!

– ராஜத் ேராகம்! - பா ேகாபேர! தனலாபேர! மால்ேகாமளேர!
எ ந்தி ங்கள்!
சாக்காட்ைடப்ேபால் ேவஷம் தாிக்கும் இவ் றக்கத்ைத தறிவிட்
உண்ைமயான சாக்காட்ைடேய உம கண்களாற் கா ம்! எ ந்தி ம்!
எ ந்தி ம்! ெப
வின் பிம்பத்ைதப் பாாீர்! மால்ேகாமளேர! பா ேகாபேர!
உங்கள் சமாதிகளி
ந் எ வ ேபால் எ ந் , அ வங்கைளப்ேபால்
நடந் வந் இந்த அேகாரத்ைதக் கண்ணாற் காண்பீர்!
[மணி அ க்கின்ற .]
மகபதி மைனவி வ கிறாள்.
ம.ம. என்ன சமாசாரம், இப்ப ப்பட்ட பயங்கரமான பைடெயா , இம் மாளிைகயில்
ப த் றங்குபவர்கைள ஒ ங்கு ேசரப் ப க்ைகயினின் ம் எ ப் கின்ற ?
ெசால் ம் ெசால் ம்!
ேம. அந்ேதா! என் ன ைமயாம் அம்மணி! - நான் ெசால்லக் கூ ய

நீங்கள் ேகட்கத்

தக்கதன் ; ஒ ஸ்திாீயின் காதில் அைத நான் உைரப்ேபனாயின் பிறகு நான்
ஸ்திாீ ஹத்திக்கு ஆளாக ேவண் யவேன.
ஐயா, பா ேகாபேர! பா ேகாபேர! நம
ெகாைல ண்
க்கிறார்!
ம.ம. ஐேயா! அந்ேதா! என்ன? நம
பா

. எங்கு ேநர்ந்தா

ட் லா?

ம் ெகா ய பாதகேம! அப்பா,

ம த் , அப்ப யன்
மகபதி ம், லவணக

தைலவராம் மன்னர்

மா, நீ கூறியைத நீேய

என அைறந்திடாய், உன்ைன ேவண் க்ெகாள்கிேறன்.

ம் ம ப

ம் வ கிறார்கள்.
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ம. இ

நடந்ேத

ன் ஒ

மணி காலம்

ன்னதாக நான் ம ந்தி ந்ேதனாயின்,

பாாில் நான் பாக்கியசா யாக வாழ்ந்தவன் என எண்ணியி ப்ேபன். இனி,
இக்ஷண தல் மண்ணாம் மானிட வாழ்ைகயிெலன்ன மாட்சிைம
யி க்கின்ற ? எல்லாம் ெபாம்ைமக் கூத்தாம். க ம் க ைண ம்
ெபான்றின; உயிெர

ம் ம வான

திப்பித்தான் மிகுந்த ,
மால்ேகாமள

ம், தனபால

உாியப்பட்ட , இந்த யந்திரத்தில்

ம் ேபச.
ம் வ கிறார்கள்.

தன. என்ன ெக தி ேநர்ந்த ?
ம. உங்க

க்ேக; உள்ளத்தில் அறியாதி க்கின்றீர் நீர் அைத; உங்கள் உதிரத்தி

ற்பத்திற்கு ஆதி காரணமா யி ந்த ஊற்றான
நிர் லமாய் அழிக்கப்பட்ட .
ேம. ேகாமா

ம் உம

அைடக்கப்பட்ட ,

தந்ைத ெகால்லப்பட்டார்.

மா. அந்ேதா! யாரால்?
ல. அவரைறயி
அவர்க

ந்தவர்கள் தான் அைதச் ெசய்ததாகத் ேதாற்றிய .
ைடய ைககளி

ம்

கங்களி

ம் ரத்தம் ப ந்தி ந்த ,

உைடவாட்களி ம் அப்ப ேய;
அைவகள் உதிரம் ைடக்கப்படா அவர்கள் தைல யைண மீ கிடக்கக்
கண்ேடாம். அவர்கள் பயித்தியம் பி த்தவர்கள்ேபால் விழித்தார்கள். எம்
மனித யி ம் அவர்கள் ைகயிற்பட் பிைழப்பதாி .
ம. ஆயி ம் ேகாபாேவசத்தில் அவர்கைளக் ெகான்ேறாேம என்ெறனக்கு
வ த்தமாய்த் தானி க்கிற .
ேம. ஏன் அப்ப ச் ெசய்தீர் நீர்?
ம. ஒ

வினா யில் த்தி கலங்கினவனா ம், த்திசா யா ம், ேகாபா
ேவசங்ெகாண்டவனா ம், சாந்தத்ைத வகித்தவனா ம், ராஜ நன்றி
ைடயவனா ம், பழிவாங்கா

வாளா இ ப்பவனா ம், எவன் இ க்கக்
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கூ ம்? ஒ மனிதனா மாகா . அடக்க
யா எனதன்பின் ஆத்திரமான ,
அறிவின் நிதானத்ைத அழித் ேதாட் ய . ெவ த்த அவர் தி ேமனி
சிவந்த அவர் உதிரத்தால் சித்திாிக்கப்பட் , ெவட்டப்பட்ட அவர காயங்கள்,
அழித்தி ம் பாழான
குவதற்கு சுபாவத்தில் விட்ட வழிேயேபால் ெவ த் க்
காட்ட, தனகராஜன் ஒ

றம் தளர்ந்

கிடந்தார்; மற்ெறா

றம்,

அவைரக் ெகான்ற ெகா ம் பாபிகள், அவர்கள் ேமாசத் ெதாழி ன்
வர்ணத்தால் சப்பட்டவராய், அவர்கள உைடவாட்கள் அவலட்சணமாய்
உதிரத்தால் உைரயிட்ட ேபால் ேதான்றக் கிடந்தனர். அன்ைப வகித்த இ தய
ெமான்

உைடயவனாய், அந்த இ தயத்தில் அந்த அன்ைப ெவளிப்ப த்தத்

தக்க ைதாிய ைடய எவன்தான், வாளா பார்த்தி ப்பா னைத?
ம.ம. ஐேயா! என்ைனக் ெகாண் ேபாங்கள் இவ்விடமி ந் !
ேம. அவர்கைளக் கவனி ங்கள் ஜாக்கிரைதயாய்.
மால். [ஒ

றம் தனலாப

டன்] ேபசப்ப ம் இந்த விஷயெமல்லாம்

நம்மதாயி க்க, நாம் ஏன் வாய்

யி க்கின்ேறாம்?

த. [ஒ
றம மால்ேகாமள டன்] நம விதி, எந்த ெபாந்திேல ம் ப ங்கி யி ந் ,
நம்மீ பாய்ந் நம்ைமப் பற்றக் காத்தி க்கும் இவ்விடத்தில் நாம் என்ன
ேபசக்கூ ம்? நாம் ேபாய்வி ேவாம், நம
சித்தம் ஆகவில்ைல.
மா. [ஒ
றம் தனலாப டன்] நம
ஆயத்தப்படவில்ைல.
பா

ெப ம்

கண்களின் நீர் இன்

யர ம் அ ெய த்

ம் காய்ச்சி

ைவக்க

. அவர்கைள கவனி ங்கள் ஜாக்கிரைதயாய்.
[மகபதியின் மைனவிைய ெவளிேய ெகாண்
ெவளிப்ப வதினால் ெவந் யர் அதிக

ேபாகின்றனர்.]

ம், நம

ஏழ்ைமயாம் ேபதைமகள்

ஏற்றப மைறக்கப்பட்டபின், நாம் அைனவ ம் சந்தித் , இன்
இைதப்பற்றி
அறி ம் ெபா ட் , இக் ெகா ங ெகாைலையக் குறித்
எப்ப

யி க்குேமா, என்

ம் பயங்க

ம் எண்ணங்க

ம்

விசாாிப்ேபாம்.
ம், நம்ைம ந ங்கச்

ெசய்கின்றன. சகல ம் வல்ல ஜகதீசன் சன்னிதியில் நான் நிற்கின்ேறன்;
அவ்விடமி ந் , கபடத் தனமாய்

நிற்கும் ராஜத்

ேராக ெம

ேமாசத் டன், ைகயில் வா ேளந்தி க ம் ேபார் ாிேவன்.

ம்

36

ேம. நா

ம் அப்ப ேய.

எல்ேலா ம். எல்ேலா ம் அப்ப ேய.
ேம.

ஷர்க க் குாிய ெபௗரஷத்ைத விைரவில் வகித்தவராய்
சபா மண்டபத்திற் சந்திப்ேபாம் அைனவ ம்.

எல்ேலா ம். சாி, அப்ப ேய ெசய்ேவாம்.
[மால்ேகாமள

ம், தனபால

ந் தவிர மற்ற எல்ேலா ம் ேபாகிறார்கள்.]

மா. என்ன ெசய்யப்ேபாகிறாய் நீ? அவர்க டன் நாம் சகவாசம் ெசய்ய லாகா .
உள்ேள உைரத்திடா வ த்தத்ைத ெவளியிற் காட் வெதன் ம் ேவைலைய
கபட குண ைடயவன் ெவகு எளிதிற் ெசய்
க்கிறான். நான் சிங்களம்
றப்ப கிேறன்.
த. நான் யவனத் தீபம் ேபாகிேறன். நாம் தனித் தனி நம அதிர்ஷ்டத்ைதத்
ேத வேத நம்ைமத் தக்கப காத்தி ம் நிைலயாகும். நா மி க்கு மிடத்தில்
நர மனிதர்க ைடய நைகப்ேப நம்ைமக் ெகால்
உறவினேர பற்றிய பாதக ராவார்.

ம் நாராச மாகும், உற்ற

மா. எய்யப்பட்ட இந்தப் பாண மான இன் ம் கீேழ விழவில்ைல; நம்ைமக்
காப்பதற்குத் தக்க வழி அதன் குறிப்பின் வழியில் நில்லாைமேய. ஆகேவ
க மா ஏ ேவாம் க தினில்; விைட ெபற் ச் ெசல்வதில் ண் காலம்
ேபாக்கா விைரந் ேபாேவாம். க ைண யில்லா விடத்தினின் ம் நம்ைமக்
காத்தி ம் ெபா ட் க் கரந் ெசல்வ கபடமாகா .
[இ வ ம் ேபாகிறார்கள்.]
காட்சி

கின்ற .

---------------------------------
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அங்கம் 2. --- நான்காவ

காட்சி.

இடம்---மகபதியின் ேகாட்ைடக்கு ெவளியில்.
ேராஷ

ம், ஒ

வய

ெசன்ற மனித

ம் வ கிறார்கள்.

வ.ம. எ ப தாண் வைர எனக்கு நன்றாய்க் கியாபகம் இ க்கின்ற ; இக்
காலத்தின் பிரமாணத் ம் எத்தைனேயா பயங்கர ம் ஆச்சாியகர மான
விஷயங்கைளப் பார்த்தி க்கிேறன். ஆயி ம் இந்த அதி பயங்கரமான இர
அவற்ைற ெயல்லாம் அற்ப மாக்கிவிட்ட .
ேரா. அந்ேதா! அண்ணா, அேதா பா ம், கு ரமாம் மனித
ெசய்ைககைளக் கண்

ைடய ெகா ஞ்

கலங்கி, ெகாைலக்குாிய அவன ெகா ய ரங்கத்ைத

அழிப்ப ேபால், ஆகாயமான

ேதாற் கிற . க யாரத்தின்ப

பகேல யான

ேபாதி ம், காாி ள் சூழ்ந் , கஷ்டத் டன் ஊர்ந் ெசல் ம் கதிரவ
ெனாளிைய ம் அந்தகாரத்தில் அமிழ்த்திவி கிற . உயிர் த ம் சூாியன் ஒளி
த ம் சமயத்தில், இவ் லக ெமங்க ம் இ ளினால்
நடந்ேதறிய க ஞ் ெசய்ைகையக் கண் காாி ளான

டப்ப ம்ப ேநர்ந்த ,
ெவற்றி ெகாண்டா -

வதினாேலா, அன்றி பகலவன் அைதப் பார்த்திட ெவட்கப்ப வதினாேலா?
வ.ம. நடந்ேதறிய ெகா ஞ் ெசய்ைகையப்ேபால், இ
ம் இயற்ைகக்கு ற்றி
விேராதமானேத. ெசன்ற ெசவ்வாய்க் கிழைம ஆகாயத்தில் உன்னதமாய்
வட்டமி ம் ஒள்ளிய க டெனான் , இரவில் எ
ெயான்றால் ரத்திக் ெகால்லப்பட்ட .
ேரா.

ரக ஜாதிக்குள்

பி த்

ம்

வா ம் ஆந்ைத

யதான அழகும் ேவக ம் ெபா ந்திய தனகன

குதிைரகள்,

அைவகளின் குண ம் சுபாவ ம் மாறினவாய், தங்கள் லாயங்களினின் ம்
அ த் க்ெகாண் , அடக்கத்திற் குட்படாதனவாய், மனித ஜன்மத் டேனேய
மாறாட்டம் ெகாண்டனேவேபால், ெவளியில் ஓ ன-- இ
விந்ைதயாயி ம் அவ்வள ம் உண்ைமேய.
வ.ம. அைவகள் ஒன்ைற ஒன்
ேரா. எதிாில் பார்த் க்ெகாண்

அதிக

தின்றதாகக் கூ கிறார்கள்.
ந்த என் விழிகள் ஆச்சாியமைட ம்ப
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அங்ஙனேம ெசய்தன.-- நற் சீமான் ேமக
ேமக

மன் இேதா வ கிறார்.

மன் வ கிறான்.

ஐயா, இப்ெபா

என்ன சமாசாரம்?

ேம. ஏன், ெதாியவில்ைலயா உங்க

க்கு?

ேரா. இக் ெகா ம் பாதகச் ெசயைலச் ெசய்த

யார் என்

ெதாிந்ததா?

ேம. மகபதியினால் ெகால்லப்பட்டவர்கேள இக் ெகாைலையச் ெசய்தவர்கள்.
ேரா. அந்ேதா! என்ன காலம்! அவர்கள் எதற்காக் ெசய்தி க்க ேவண் ம்?
ேம. அவர்கள் ஏவப்பட்டார்கள் மற்றவர்களால்; அரசன
மால் ேகாமள

ம் தனலாப

ம், ஒ வ

மறியாதப

ஓ ப்ேபாய்விட்டார்கள்; அதனால் அவர்கள்மீ
சந்ேதகம் தங்குகிற .

இ

ைமந்தர்கள்

ஊைரவிட்

அக் ெகாைல ெசய்ததாகச்

ேரா. பிரகிர்திக்குப் பின் ம் விேராதேம! என்ன த்தி யற்ற ேபராைச! தன்
யி க்குக் காரணமா யி க்கும் ெபா ைளேய தான் வாயில் ேபாட் க்
ெகாள்வதாவ !---- ஆயின் ெவகுவாய் இவ் வரசு மகபதியின்பால்தான்
ேச ெமன் எண் கிேறன்.
ேம. அவர்

ன்னேம நியமிக்கப்பட் . ஸ்காந்த ரம் ேபாயி க்கிறார்

ேரா. தனகன

ைனய.

பிேரதம் எங் கி க்கிற ?

ேம. அவர
ன்ேனார்கெளல்லாம் சமாதி ைவக்கப்பட் அவர்கள
ெயல்லாம் காப்பாற்றி வ ம் ெகாலமா கிள்ைளக்குக் ெகாண்
ேபாயி க்கிறார்கள்.
ேரா. ஸ்காந்த ரம் ேபாகிறீரா நீர்?
ேம. இல்ைல அண்ணா; நான் வாபீநகரம் ேபாகிேறன்

அஸ்திகைள
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ேரா. நல்ல , நான் அங்கு ேபாகிேறன்.
ேம. சாி-- அங்காவ எல்லாம் சாியாய் நடப்பைதப் பார்ப்பீராக!---ேபாய் வா ம்---இல்லாவி ன் தியைவகைள விட நம பைழய உைடகேள
ெபா ந்தின வாகும்!
ேரா. தாதா, ேபாய்வ கிேறன்.
வ.ம. கட ள் உன்ைனக் காத்

ரட்சிப்பாராக! அங்ஙனேம, ெக திைய

நன்ைமயாக்கி, பைகவைர நண்ப ராக்கும் ஏைனேயார்கைள ம் என் ம்
ரட்சிப்பாராக!
[ேபாகிறார்கள்.]
காட்சி

கின்ற .

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

ன்றாம் அங்கம் --

தல் காட்சி

இடம் ரைச அரண்மைன
பா ேகாபன் வ கிறான்.
பா. மாயாவி மாதர்கள் வாக்களித்தப ,காஸ்மீரச் சீமானானாய், காந்தாரச்
சீமானானாய், மன்னனானாய்,அைனத்ைத ம் அைடந்தாய், இப்ெபா
அவற்ைற அைட ம் ெபா ட் அதிக ர்க் கித்தியம் இைழத்தாய் என்
அஞ்சுகின்ேறன் நான்; ஆயி

ம் இவ் வரசான

;

உன் சந்ததியில்

தங்காெதன் ம், என் லமாய் அேநகம் அரசர்கள் உதிப்பார்கெளன் ம்
உைரக்கப்பட்ட . அவர்கள் வாயினின் ம் ெவளிப்ப வ உண்ைமயானால்அவர்கள் வாக்கின்ப

உனக் குைரத்த

ற்றி

ம் ஈேடற வில்ைலயா?-

ஏன், உனக் குைரத்த உண்ைமயாய் பிக்கப்பட்ட ேபால, எனக்கும்
பின்வ ம் உண்ைமைய ன் உைரப்பவனாகி-அவர்கள் என்ைன ம்
ேகா ம்ப

ெசய்ய லாகாதா? ஆயி

ம் ெபா ! அத

டன் நி த் ேவாம்.

வாத்யேகாஷம். மகபதி அரசனாக ம், மகபதி மைனவி அரசியாக ம்,
வ கிறார்கள்.
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லவணகன், ேராஷன், கனவான்கள், பாிவாரஙகள், ேசவகர் ைட சூழ
வ கின்றனர்.
ம. இேதா நம

க்கியமான அதிதி வந்தி க்கின்றனர்.

ம.ம.அவைர நாம் மறந்தி ப்ேபா மாயின் அ
குைறயாகி, எல்லாவிதத்தி

நம

விழவிற்ேகார் ெப ங்

ம் ஈனப்ப த் வதா யி ந்தி க்கும்.

ம. இன் றிர ெபாிய ேதார் வி ந்திைன யளிக்கப்ேபாகிேறாம். அதற்கு உம்ைம
வ ம்ப நாங்கள் ேவண் கிேறாம்.
பா

.மகாராஜா அவர்கள் என்ைனக் கட்டைளயிடலாம். அதன்ப
நடக்க என் கடைமகளால் என் ங் கழற்ற
யாதப
கட் ப் பட்
க்கின்ேறன்.

ம. இன்
பா

மத்யானம் எங்ேக

கீழ்ப்ப ந்

ம் சவாாி ேபாகிறீேரா?

. ஆம்,என் அரேச.

ம. அப்ப க் கில்லாவி ன் இன்ைறத் தினத் ச் சைபயில் எப்ெபா
ம்
ஆழ்ந்ததா ம் நம நலத்ைத நா யதா மி ந்தி க்கின்ற உம அ ைமயாம்
ஆேலாசைனையக் ேகாாி யி ப்ேபாம்.ஆகேவ அைத நாைளத்தினம்
அைடேவாம். ெவகு
பா

.இதற்கும் இர

ரம் சவாாி ேபாகிறீேரா?

ேபாஜனத்திற்கும் இைடயி

ள்ள காலத்ைதக் கவரத்தக்க

ரம். என
ரவி ேவகமாய்ப் ேபாகாவி ன், இரவி
மணி நான் இரவல் வாங்க ேவண் வ ம்.
ம. நம
பா

ந்

ஒ

இர ண்

வி ந்திற்கு வர மறவாதீர்.

. அரேச,அப்ப ச் ெசய்ேயன்.

ம. நம ெகாைலக் கஞ்சாக் ெகா ந் தாயாதிகள் யவன தீபத்தி ம் சிங்களத்தி
இ ப்பதாகக் ேகள்விப்ப கிேறாம். ஈன்ற தந்ைதையக் ெகான்ற ெகா ம்
பாதகத்ைத ஏற் க் ெகாண் பிரயச்சித்தம் ேபணா , கட் க் கைதகள் கட்
ேகட்பவர் ெசவிகைள மட் ன்றிப் ாிக்க யல்கின்றனர் ேபா ம். நாைள
ஆராய்ேவாம் நன்றா யைவகைளக் குறித் ; அப்ெபா

,அதேனா ,

ம்
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இ வ ம் கலந்

ஏற்பா

ெசய்யேவண் ய ராஜங்க விஷயங்க

மி க்கின்றன. சவாாி றப்ப ம் ச தியில்,ேபாய் வா ம், இன்றிர

உம

வ ைகைய எதிர் பார்ப்ேபாம்.பாைலயன் உம் டன் ேபாகிறாேனா?
பா

. ஆம், எம தரேச, எங்கள் ேவைல ெயங்க ளி வைர ம் அைழக்கின்ற .

ம. க தினிற் ெசல்வன ம், கால் தளராத மான க மாக்களின்மீ
ச தியிற் ேபாய் வ
ராக!

ஆேராகணித் ச்

(பா ேகாபன் ேபாகிறான்.)
இன்றிர எ மணிவைரயில் ஒவ்ெவா வ ம் அவரவர் காலத்திற்கு
எஜமானனாய் இச்ைசப்ப கழிக்கட் ம். உங்க ைடய சகவாசம் அதிக
சந்ேதாஷத்ைதத் த ம்ெபா ட் , சாப்பாட் ேவைளவைரயில் நான்
தனித்தி க்கிேறன். அ வைரயில் நீங்கள் சுகமாய்க் காலங் கழிப்பீராக!
(மகபதி ம் ஒ ேசவக ம் தவிர மற்ெறல்ேலா ம் ேபாகின்றனர்)
அடேட! ஒ வார்த்ைத ன்ேனா அந்த மனிதர்கள் நமக்காகக் காத் க்
ெகாண்

க்கின்றனரா?

ேச. அரண்மைன வாயி

க் ெகதிாில் அவர்கள் காத்தி க்கின்றனர், அரேச.

ம. அவர்கைள நம் ெமதிாில் அைழத் வா.
(ேசவகன் ேபாகிறான்.)
இப்ப வாழ்தல் ஒன் மில்லாததாம், ஒ கஷ்ட ம் நம்ைம வந்த காதப
ேக்ஷமமாய் வாழ்வேத எல்லா ைடைமயாம் பா ேகாபனிடம் எனக்
குண்டாம் பயமான என்னிடம் அழமாய் நிைலெபற் ள்ள கம்பீரமான
அவன குணத்தில்,
நான் பயப்படேவண்டீய ெதான்

கு ெகாண்

க்கின்ற . அவன் எதற்கும்

அஞ்சுபவ னல்லன்; அந்த அஞ்சாைம ெயன் ம் குணத் டன், அவன
ஆண்ைமைய அபாயமான வழியிற்ெச த்தா அடக்கி ஆ ம் அறிெவான்
றி க்கிற . அவன் அன்றி ேவெறா வன் உயி ட னி ப்பைதப்பற்றி நான்
உள்ளத்தில் அஞ்சவில்ைல. காண்டீபன் எதிாில் கர்ணன ேதஜஸ் எல்லாம்
குன்றிய எனக் கூ வேதேபால், என ேபாறி ெவல்லால் அவன் ன்
இழி
கின்ற . மன்னன் என் அம் மாயச் ேகாதாிகள் என்ைன த ல்
ெபயாிட்டைழத்தேபா தன்னிடம் ேபசும்ப அவர்கைளக் க ந் கூறினான்
அவர்கள், பின் வ வன ன் னறிந் கூ வார் ேபால், ஓர் அரச வம்சத்திற்கு
ஆதி
ஷனா யாவாெயன வாழ்த்தின ரவைன. பயன்படா மகுடம் ஒன்றிைன
பாபியாம் என் தைலயில் ைவத் , மலடாம் ெசங்ேகால் ஒன்ைற என் ைகயிற்
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பி க்கச் ெசய்தனர், எனக்குப் பின் என் மகப்ேபறைடயா என் ைகயினின் ம்
பி ங்கி ேவ ெறவர்க்ேகா ஈதற் ெபா ட் . அப்ப ஆகுமாயின் பா ேகாபன்
மக்களின் ெபா ட் என் மனத்ைதப் பாழாக்கிேனன். அவர்க க்காக
தயாநிதியாம் தனகைனக் ெகான் ெகா ம் பாபி யாேனன்; என்
அைமதி ெய ம் அ ம் பாத்திரத்தில் அவர்கள் நன்ைமக்காக அவலத்ைத
வார்த் க்ெகாண்ேடன். என் ம் அழியா என
மனித
பா

யிைரக் கவ ம் மற

ஆன்மாவாம் அ ங் கலத்ைத,

யிடம் ஒப் வித்ேதன், அவர்கைள. அந்த

ேகாபன் மக்கைள, மன்னர்க ளாக்குவிக்கும்

ெபா ட் ! அங்ஙனம் ெசய்வைதவிட, விதிேய, என்ைன ேநாில் எதிர்த்
கைடசிவைரயில் ேபார் விைளப்பாயாக!---யா ரங்ேக?
ேசவகன் இரண் ெகாைலஞ டன் ம ப
ம் வ கிறான்.
நீ ேபா, கதவ கில் அங்ேக நின்
[ேசவகன் ேபாகிறான்.]

ெகாண்

ேநற்ைறத்தின மல்லவா நாம் கலந்

, நாம் அைழக்கும் வைரயில்.

ேபசிய ?

.ெகா. அப்ப த்தான்; அரச ைடய சித்தம்.
ம. நான் உமக் குைரத்த வார்த்ைதகைள ெயல்லாம் நன்றா ேயாசித் ப்
பார்த்தீர்களா குற்ற மற்ற என் மீ , நான்தான் ெசய்ததாக நீங்கள் குைற
கூ ம்ப ,

ற்காலத்தில் உங்கைளத் தைல ெய க்க ெவாட்டாமல்

ரதிர்ஷ்டத்தில் அமிழ்த்திய
உங்கைள நான் கண்டெபா
உங்க

க்கு ேம

அவேன என்
உங்க

அறி ர்களாக; கைடசி ைற

க் கிைத உண்ைமயாய்

பித்ேதன்;

ம் உ திெமாழி கூறிய ம், பிறகு ஏமாற்றிய ம், யார்

அதற்கு க வியா யி ந்த ெதன்ப ம், யார் அதற்கு உடந்ைதயாஇ ந்த
ெதன்ப ம், மற்ெறல்லா விஷயங்கைள ம் ஒவ்ெவான்றாய் உங்க

க்கு

விசிதமாகும்ப , எ த் ைரத்ேதன்.
அங்ஙன

ைரத் தி ப்ேபனாயின், பித்தம் பி த்தவ

ம் அல்ல

பிராணன் ேபானவ ம் கூட, இங்ஙனம் இைழத்தவன் பா
ஒப் க்ெகாண்
ப்பான்.
.ெகா. அைதத் தாங்கள் எங்க

பாதி

ேகாபன், என்

க்குத் ெதாிவித்தீர்.

ம. ஆம், அங்ஙனேம ெசய்ேதன், அன்றி ம் அதற்கு ேம ம் ேபாேனன்,
அதற்காகத்தான் நாம் இப்ெபா
இரண்டாம் ைற சந்திப்ப . இைத ம்
வாளாகப் ெபா த்தி க்கும்ப உம்மிடம் ெபா ைம என்ப அவ்வள
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அதிகப் பட்

க்கின்றதா என்ன? சற்ேற

ந் தையயின்றி உங்கைளச் சாகச்

கிடக்கச் ெசய் , உங்கள் உற்றார் உறவினைர ஊாி
தாிக்கும் எைழக ளாக்கிய இந்த உத்தம
இன்

ஷ

ம் உலகில் வாழ்ந்தி க்க ேவண் ெமன்

எந்த ேவதமாவ

பிச்ைசயால் உயிர்

ம், அவன

சந்ததியா ம்,

ஈசைனத் தியானிக்கும்ப ,

உமக்குப் ேபாதிக்கின்றதா?

.ெகா. மன்னவேன, நாங்கள் மனிதர்கள்.
ம. ஆம், அட்டவைண ெய த்தால் அதில் நீங்க

ம் மனிதராகப் பிாிக்கப்ப

ர்கள்,

ேவட்ைட நாய், ேகாம்ைப நாய், குச்சு நாய், நீர் நாய், ெசாறி நாய், மர நாய்,
ேகானாய் எல்லாம் ெமாத்தத்தில் நாய் என் அைழக்கப்ப வ ேபால். பகுத்
தறி ம் ஜாபிதாவிேலா ேவக ள்ளெதன் ம், ெம வானெதன் ம், த்தி
கூர்ைம

ைடயெதன் ம்,

ட்ைடக் காவல் ெசய்வெதன் ம், ேவட்ைட

யா வெதன் ம்,
இயற்ைகயான அதற்குக் ெகாைடயா யளித்தி க்கின்ற குணத்தின்ப
ஒவ்ெவான் ம் பிாிக்கப்பட்

க்கின்ற ; அவ்வா

ெவவ்ேவறாய்ப் பிாிக்கப்

ப வதினால், எல்லாம் ெமாத்தத்தில் ஒன்ைறக் க தப்படாதப , அைவக
குாிய அந்தஸ்திற்குத் தக்கப மதிக்க்க ம்ப கின்றன. அங்ஙனேம
மனிதர்களி
ஏேத

ம்; மனிதர்க

ம் பதவி

மறிய உங்க

ைடய வகுப்பில் கைட ெகட்டவர்களா யில்லா

ைடயவரா யி ந்தால் அைதத் ெதாிவி ங்கள், உங்கள் உள்ள

க்கு ஒ

உங்கள் பைகவ

க்

ேவைல யி கிேறன்; அைதச் ெசய்

ம் தன்

ைவ அைடவான், நீங்க

அன்பர்களாய் என் ஹி தயத்தில் அைணக்கப

ம் என

ப்பதனால்
ஆப்த

ர்கள்; அவன் உயிர்

வாழ்வதினால் எனக்கு வாழ்வின்றி வ த்தத்தில் இ க்கின்ேறன், அவன் உயிர்
நீத்தாள் ஒ குைற யின்றிச் சுகமைடேவன்.
இ. ெகா. எம் மிைறேய, எனக் கிவ் லகம் இைழத்த கஷ்ட நிஷ் ரங்களால்,
ேகாபம் ெகாண்டவனாய் அதற்குப் பிரதி ெசய் ம் ெபா ட் எைத ம்
ெசய்யத் ணிந்தி க்கும் ஒ வன் நான்.
. ெகா. ெக திகளால் கைளப் ற் ,
இக் கதியிநின் ம் ஈேடற, அல்ல
ேபாக்கிட, எதற்கும் என்
மற்ெறா வன் நான்.

ரதிர்ஷ்டத்தால் ஈர்த் தைலக்கப்பட்டவனாய்,
அப் பிரயத்தனத்தில் இவ்

யிைரப்

யிைர ஆணியிற் ப த்தச் சித்தமா யி க்கின்ற
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ம. ஆகேவ பா

ேகாபைன உங்கள் பைகவைன அறி ர்கள் நீங்களி வ ம்.

இ. ெகா. ெமய்தான், எம் மிைறேய.
ம. அங்ஙனேம எனக்கும் அவன் பைகஞன். அவன் உயிர் வா ம் ஒவ்ெவா
க்ஷண ம், என் யிர் நிைலயிற் குத்திக் ெகால்வ ேபான்ற, அத்தைன
ெகா ம் விேராதியாய் என் அ காைமயி
க்கின்றான். ஆகேவ ேகவலம்
என அதிகாரத்ைதக் ெகாண் அவைன என் கண் ெணதிர்படா வண்ணம்
ைடத் , அங்ஙனம் ெசய்ததற்கு காரணம் என
சக்தி

ள்ளவனாயி

ம் நான் அவ்வா

வி ப்பேம என்

கூறிடச்

ெசய்ய லாகா , ஏெனனில்

எங்க ளி வ க்கும் ெபா வான சில ஆப்தர்க ளி க்கின்றனர்; அவர்கள்
அன்பிைன நான் அவமதிக்கலாகா . அவைன ேநராக அழித்தி ேவ னாயின்
அவர்க ளைனவ ம் அைதப்பற்றி அதிக வ த்த மைடவார்கள். அ காரணம்
பற்றிேய மற்றவர் கண்களினின் ம் இத் ெதாழிைல மைறத்தவனாய உங்கள
தவிைய ேவண்

வி ம் கிேறன், சில

க்கியமான நியாயங்களின்

ெபா ட் ,
இ.ெகா. அரேச. நீங்கள் கட்டைள யி கிறப
.ெகா. எங்க

யிரதனால்----

ம உங்கள் எண்ணமான
ன்

நாங்கல் நிைற ேவற் கிேறாம்.

உங்கள் உட

ேட பிரகாசிக்கின்ற . அதிக மி ந்தா

ம் அைர மணிக்குள்ளாக, நீங்கள் எங்ேக நிற்க ேவண்

ெமன்பைத ம்,

உங்கள் ேவைலைய நிைறேவற்றேவண் ய சாியான காலத்ைத ம்,
தக்கவனான
ஒ

ஒற்றைனக்ெகாண் உங்க க்கு அறிவிக்கிேறன்; அ இன்றிரேவ
த்தாக ேவண் ம். அரண்மைன ய கில் கூடா . என்ைன ஒ களங்க ம்

அைடய லாகா
அவ

என்பைத நீங்கள் எப்ெபா

ம் கவனிக்க ேவண் ய ;

டன்-- ேவைலயில் அைற குைற யில்லா வண்ணம்—கூடேவ ெசல்

அவன் குமாரனாம் பாைலய

ம், அந்த இ ட்

ம்

ேவைளயின் கு ட் க் கதிைய

யைடயேவண் ம்; ஏெனனில், அவன் தந்ைதையப்ேபாலேவ அவ ம்
அவனியில் இராைம எனக்கு அதி அவசியமாம். நீங்கள் ஒ
றமாய்ப் ேபாய்த்
தீர்மானி ங்கள். நான் பிறகு உம்மிடம் வ கிேறன்
இ.ெகா. நாங்கள் தீர்மானித் விட்ேடாம், அரேச.
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ம. ஆனால் இேதா வந் விட்ேடன். உள்ேள ேபாய் இ ங்கள்.
[ெகாைலஞர் ேபாகின்றனர்.]
ந்த ேவைல பா ேகாபா, உன ஆன்மா த்தியைடவதாயின்
இன்றிரேவ அதன் மார்க்கத்ைதச் சத்தியமாய்க் கண் வி க்க ேவண் ம.
காட்சி

கின்ற .

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

அங்கம் 3. --

இரண்டாம் காட்சி.

இடம் - அரண்மைன.
மகபதி மைனவி ம் ஒ
ம.ம. அரசர

ேவைலக்கார

சைபயி னின் ம் பா

ேவ. ஆம் அம்மணி ஆயி

ம் வ கிறார்கள்.

ேகாபர் ேபாய்விட்டாரா?

ம் தி ம்பி வ கிறார் ம ப

ம் இன்றிர .

ம.ம. அரசா◌ிடம், அவ க்குச் சாவாகாசமா யி க்கும்ெபா

, ெகாஞ்சம் ேபச

வி ம் கிேற ெனன் , நான் ெசான்னதாகச் ெசால்.
ேவ. அப்ப ேய ெசய்கிேறன் அம்மணி.
ம.ம நாம் வி ம்பியைதப் ெபற் ம் தம
நாம் அைடந்த

ஒன்

மனம் நிம்மதி யைடயாவிட்டால்,

மில்ைல, எல்லாம் இழந்தேத யாகும். ஒன்ைற யழித்

சந்ேதககரமான சந் ஷ்
டன் வாழ்வதி
நாமி ப்ப ேசஷமகர மாகும்.

ம், நாம் அழித்தி ம் ெபாளாகேவ

[ மகபதி வ கிறான்..]
என் நாதா, என்ன இ ? யாைரப்பற்றி ேயாசிக்கின்ேறாேமா, அவர்கள்
ம ந்த ம், அதேனாட ம யேவண் ய எண்ணங்கைள விட் ப் பிாியாதவராய்,
மிகுந்த

க்கங்கைளேய ேமம்பட்ட ேதாழராய்க் ெகாண் , நீர் உன்

தன்னந்தனிேய இ க்கின்றீர்? தி த்த
யாகா . ெசய்தான ெசய்தானேத.

யா விஷயங்கைள நிைனத்திடேவ

ம. நாகப் பாம்ைப நாம் நசுக்கிேனாேம ெயாழிய நசித்திடச் ெசய்யவில்ைல. அ
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சுவஸ்த மைடந்
ன்ேபால் ஆகி வி ம் ேபைதயாம் நம பைகேயா, ன்
அதற்கி ந்த பல் ைனக் க தி அல் ம் பக ம் அஞ்சாநிற்கும். பயத் டன்
நம

ணைவ நாம் ப கு ன், இர ேதா ம் நம்ைமப் பீ க்கும் இப்

பயங்கரமான கனாக்க

டன் நாம் ப த்

ெமல்லாம் நிைல குைலயட் ம்,

றங்கு ன், இந்நிலமண்டல

லக ம்

மனக்கவைல டன் ஒ ங்ேக வாழ்வதி

ற்றி

ம், நம

க் அழியட் ம். ஓய் வில்லா

பதவிைய யைடய, நாம்

யாைரச் சமாதிக் க ப்பிேனாேமா, அவர்க டேன நா ம் ம ந் கிடப்ப
அதிக உத்தம மாகும். தனகன் சமாதியி
க்கின்றார் உலக வாழ்ெவன் ம்
ஜ்வரத்ைத நீத்தவராய் உறங்குகின்றார் நிம்மதியாய் ேராகமான தன
ஆற்றைல

காட்

விட்ட

இனி கூாிய வா

ம், ெகா ம் விஷ ம், உள்

நாட் ப் பைக ம், ெவளி நாட் ப் பைகவ ம், எ ம் அவ ர கி

ம் அண்டா .

ம.ம. வா ம், என் இனிய நாதா, றடான இப் பார்ைவைய மைறத் மக
மலர்ச்ே◌சிேயா
ம் உம வி ந்தினர் ந வில் இன்றிர உள்ள
மகிழ்ந்தவராய்ப் பிரகாசி ம்.
ம. அங்ஙனேம இ க்கின்ேறன் கண்ேண, நீ ம் அங்ஙனேம இ க்க உன்ைன
ேவண் கிேறன். உன் கியாபகமான பா ேகாபன்மீ தி க்கட் ம் கண்ணின்
பார்ைவயா ம் நாவின் வார்த்ைதயா ம் அவைன மிகுந்த உத்தமப் பதவியில்
ைவத்தி ப்பதாகத் ெதாிவிப்பாய்?-அந்ேதா!

கமன் என்

ம ஆற்

நீாில்

நம

ெகௗரவத்ைதக் க கி, அகத்தி ள்ளைத மைறத்திட கத்ைதேய
யாகக் ெகாள்ள ேவண் யி க்கிற நம்ைமக் காப்பாற்றிக் ெகாள் ம்
ெபா ட்
ம.ம இந்த விபாிதமான எண்ணங்கைளெயல்லாம் விட் ெடாழிக்க ேவண் ம் நீர்.
ம. காத ேய, க ம் ேதள்கள் கு ெகாண்
க்கின்றன என்மன
பா ேகாப ம் அவன குமாரன் பாைலய ம் உயிேரா
ெளன்

வ ம்.
க்கின்றார்க

உனக்குத் ெதாி ேம?

ம.ம. இ ந்தா ெலன்ன? அவாகள் சிரஞ்சீவிக ளல்லேவ.
ம. அந்த சுக ெமான் ள இன் ம் அவர்கேள நாம் அழித் திடலாம் ஆகேவ நீ
சந்ேதாஷ ள்ளவளா யி . ெவௗவாலான தன் ெபாந்ைத யைடயப் பறந்ேதத
ன், குட் ச் சயித்தான் அைழத்திட, சுவற் க் ேகாழி கூவி எல்ேலாைர ம்
ெகாட்டாவி விட் உறங்கிடச் ெசய் ம் ன் பார்ப்பதற்குப் பயத்ைதத் த ம்
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ெசய்ைக ெயான்

ெசய்யப்ப ம்-

ம.ம. என்ன ெசய்யப்படப்ேபாகிற ?
ம. ேவைல

ந்

அதைன நீ வியந்தி ம்வைரயில், கண்ேண, அதைன நீ அறியா

தி ப்பாயாக-அைனத்ைத ம்

ம் அந்தகாரேம, வாராய்! பச்சாத்தாப

பகலவன் பாி ைட கண்ேண, உன
கண்

இ ெள

க்குப் லப்படாத ேகாரமாம் உன

ம் திைரயால்

ைட

வாய்

சரத்தால், எந் ேநர ம் பயத்தால்

என்ைன ெவ த்திடச் ெசய் ம், அப ெப ம் பத்திைரத்ைதப் பல ண்டமாகக்
கிழித் அழித்தி வாய்!- இ ள் சூழ்கின்ற காகமான உன்னதமான
மரத்தின் உச்சிக்குப் பறந் ேபாகின்ற , பக ன் நற் பிராணிகெளல்லாம்
ப த் றங்க ஆரம்பிக்கின்றன, க நிசியின் கபந்தங்கெளல்லாம் தததம்
இைரையத் ேதடத் ெதாடங்குகின்றன-ஆச்சாியப்ப கின்றாய் நீ என்
வார்த்ைதகைளக் ேகட் , ஆயி

ம் சற்ேற ெபா ப்பாய் ெகட்ட விஷயங்கள்,

ஆரம்பிக்கப்பட்டபின், ெக தியினாேலேய பலத்ைத யைடகின்றன. ஆகேவ
ேவண் கிேற

ன்ைன, உடன்ப வா யிதற்கு.

(ேபாகிறார்கள்.)
காட்சி

கின்ற .

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

அங்கம் 3. --

ன்றாங் காட்சி.

இடம்- ந்ேதாட்டம் அதன் ஒ
றமாக கத
அரைணமைனக்குப் ேபாகிற ஒ மார்க்கம்.
ன்

ஒன்றின் வழியாய்

கைலஞர்கள் வ கின்றனர்.

.ெகா.ஆயின், உன்ைன யார் எங்க

டன் ேபாய்ச் ேச ம்ப

கட்டைள யிட்ட ?

.ேகா. மகபதி மன்னன்.
இ.ெகா. நம ெதாழிைல ம் நாம் ெசய்ய ேவண் ய கர்மங்கைள ம் கணக்காய்
ஒப் விக்கின்றப யால் நாம் இவன்மீ சந்ேதகங் ெகாள்ள ேவண் ய நிமித்திய
மில்ைல.
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.ெகா. ஆனால் எங்கள் பக்க ல் நிற்பாய். ெவயிெலான் கிரணங்கன் இன் ம்
ேமற்குத் திக்கில் ெகாஞ்சம் ெவளிச்சத்ைதத் த கின்றன. பிரயாணி யானவன்
காலங் கடந்தைதக் க தினவனாய் சமயம் வாய்ந்த சத்திரத்திற் ேபாச் ேசரக்
க கிச் ெசல்கிறான் நாம் காத் நிற்கம் ெபா
ம் நம த கில் கண் கிற .
.ெகா. அேதா குதிைரகளின் கால ேகட்கிற . பா
ஓய்! ஒ ெவளிச்சம் ெகாண் வா ங்க ளிங்ேக.

. (உள்ேள)

இ.ெகா. ஆயின் அவர்தா ன . வ வதாகக் காத்தி க்கப்ட்ட மற்றவர்கெளல்லாம்
வந் விட்டார்கள் அரண்மைனக்குள் ன்ேப.
.ெகா. அவர

குதிைரகைளக் ெகாண் ேபாகிறார்கள்.

.ெகா. ஆம், ஏறக்குைறய ஒ மயில் ரம். எல்ேலா ம் ெசய்வ ேபால் அவ ம்
வழக்கமாய் அவ்விட மி ந் அரண்மைன வாயில்வைரயில் காலால் நடந்
ேபாவார்.
பா

ேகாப

ம் இைகயி ேலா◌ா◌் தீப் பந்தத் டன் பாைலய

ம் வ கிறா◌ா◌்கள்.

இ.ெக. ெவளிச்சம்! ெவளிச்சம்!
.ெகா. அவர்தான்.
.ெகா. அஞ்சாதீர்கள்.
பா

. மைழ ெபய் ம் இன்றிர .

.ெகா. ஆனால் அ
(பா

உன் மண்ைடமீ

விழட் ம்!

ேகாபைன எதி◌ா◌்க்கின்றனர்.)

பான. ஐேயா! ேராகம்! ஓ ப்ேபா, அப்பா, பாைலயா, ஓ ! ஓ ! ஓ ! நீ பழி
வாங்கலாம்-ஆ! றியேன.
(ம கிறான் பாைலயன் தப்பி ேயா கிறான்.)
.ெகா. ெவளிச்சத்ைத யார் அவித் விட்ட ?
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.ெகா. அப்ப த்தாேன மார்க்கம்?
.ெகா. ஒ வன்தான் கீேழ வி ந்தான் மகன் தப்பி ேயா னான்.
இ.ெகா. நம

(

ேவைலயில்

க்கியமான பாதி

.ெகா. சாி, நாம், ேபாய், எவ்வள
வ ம் ேபாகிறார்கள்.)
காட்

தா வாயிற் .

த்ேதாம் என்பைதத் ெதாிவிப்ேபாம்.

கின்ற .

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

அங்கம் 3. --

நான்காம் காட்சி.

இடம்-அரண்மைனயில் ஓர் சபா மண்டபம்.
வி ந் சித்தப்ப த்தி யி க்கின்ற .
மகபதி, மகபதி மைனவி, ேராஷன், லவணகன், கனவான்கள, ேவைலயாட்கள்
வ கின்றனர்.
ம. அவ ரவர்கள வா◌ிைசக் கிரமம் அவர்க க்குத் ெதாி ேம ஆகேவ
உட்கா ங்கள் ஒேர ைறயாக அைனவ க்கும் நல்வர உைரக்கிேறாம்.
கனவான்கள். மகாராஜா அவர்க

க்கு மிக ம் வந்தனம்.

ம. வி ந்தின டன் நா ங் கலந்

அவர்க

க் குபசரைண ெசய்ேவாம் ஊழியனாய்.

நம் தரசி சிம்மாதனத்திேலேய ற்றி க்கட் ம், ஆயி
அவள உபசரைணைய ம் வி ம் ேவாம்.
ம.ம. நம ேநயர்க
ஹி தயமான

ம் தக்க சமயத்தில்

க் ெகல்லாம் நீர் அைத எனக்காகக் கூ ம். என்
அவர்கள் வ ைகையக் கண் இன்
கின்ற .

தல் ெகாைலஞன் கத வ கில் வ கிறான்.
ம. பார், அவர்க ெளல்லாம் நம

மன மகிழ்ச்சியால் உன்ைனச சூழ்கின்றனர். இ

பக்க ம் சா◌ியாய , இேதா இங்கு மத்தியில் நான் உட்கா கிேறன்.
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சந்ேதாஷத்ைதக் குைற ப த்தாதீர்கள், ெகாஞ்சம் ெபா த்
ெசய்ேவாம் அைனவ ம் ஒ ங்கு ேசா்ந் -

ம

பானம்

(கத வ கிற் ேபாய்)
உன் கத்தில் இரத்தம் இ க்கின்ற .
.ெகா. ஆயின் அ
ம. அ

பா

ேகாப ைடய .

அவன் உள் ளி ப்பதி

ம் உன் ெவளியி

ேதாற் கிற . அவன் தீர்த்
.ெகா. அரேச, அவர் க த்
அவர்ெபா ட் நான்

ப்ப

உத்தமமாய்த்

விடப்பட்டானா?

அ ப் ண்

கிடக்கிறார் அைதச் ெசய்ேதன்

ம. க த்ைத அ ப்பவர்க க்குள் நீதான் மிகுந்த ெகட் க் காரன். பாைலய
அவ்விதம் ெசய்தவன் அவ ம் நல்ல ெகட் க்காரேன நீேய யைர ம்
ெசய்தி ப்ைபேயல், உன்ைன ெயாப்பார் ஒ வ

க்கு

மில்ைல.

.ெகா. எம திைறேய, பாைலயன் தப்பி ேயா ப்ேபாய்விட்டான்.
ம. ஆயின் என
குைற

ந க்கம் என்ைன ம ப

நா கின்றேத! இல்லாவி ன், ஒ

மின்றி, தடங் கல்ைலப்ேபால் தளராதவனா ம், சிைலையப்ேபால்

ச க்காதவனா ம், ஆகாயத்ைதப்ேபால் அகன்

அைனத்ைத ங்

கவ ேவானா ம் இ ந்த தி ப்ேபன், இப்ெபா ேதா அஞ்சுதலா

ம்,

அமாிக்ைக யற்ற சந்ேதகங்களா ம், அைடக்கப்பட் , அமிழ்த்தப்பட் அல்லற்
பட்டவனா யி க்கின்ேறன். ஆயி ம் பா ேகாபைனப் பற்றி சந்ேதக
மில்ைலேய?
.ெகா. இல்ைல எம்மிைறேய. ஒவ்ெவான் ம் உயிைர மாய்க்க வல்ல ஒ இ ப
ஆழமான ெவட் க் காயங்கைள மண்ைடயில் உைடயவராய் சந்ேதக மின்றி
ெசத் க் கிடக்கின்றார் அகழ் ஒன்றில்.
ம. அதற்காக வந்தனம் உனக்கு. (தன் ள்) வய
திர்ந்த அரவம் அங்ேக
கிடக்கின்ற . தப்பி ேயா ய குட் ேயா ப வ காலத்தில் ப விஷத்ைத
உண்டாக்கத் தக்க சுபாவத்ைத ைடத்தா யி க்கிற . பல் ைல யிப்ெபா
ததற்கு - நீ ேபாய்வி . நாைள நாம் ம ப கலந் ேபசுேவாம்.
(ெசாைலஞன் ேபாகிறான்.)
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ம.ம. என் அ ம் நாதா, நீங்கள் அைனவைர ம் சந்ேதாஷிப்பிக்கிறீர் இல்ைல.
வி ந்தினைர அ க்க சந்ேதாஷமாய் உண் களிக்கும்ப ேவண்டாத
வி ந்தான , விற்கப்பட்டேதயாம். ஏற்ற இடம் இல்லேம வயிற்ைற
நிரப் தற்கு; ெவளிேய ேபாவெதன்றால் உணவிற்கு உ சிையத் த ம் ரசம்
மாியாைதேய, அதில்லாமல் ஒ ங்கு ேசா்தல் வியர்த்தேமயாம்.
ம. இனிைமயாய்க் கியாபகப்ப த்திைன! இப்ெபா

பக்குவமாம் ஜீரணம்

பசிையப் பின் ெதாட மாக, அவ் விரண்ைட ம் பின் ெதாட மாக
ஆேராக்கியம்.
ல. மகாராஜா அவர்கள் தைய ெசய்
ஆசனத்தில் உட்கா கின்ற .

உட்கா வாராக.

ம. நம நற் குண ைட ேநயனாம் பா ேகாபர் இவ்விட மி ப்பின், நம ேதசத்
அ ைம ெப ைமெயல்லாம் இக்கூைறக்குள் அங்கியாதா யி க்கும்
இப்ெபா
. அவர் தவறிப் ேபாவதற்குக் காரணமா யி க்கும் ஆபத்திற்காகப்
பாிவைடவைதவிட, பட்ச மின்ைமயினால் வாராதி க்கிறாெரன எதிர்த் ப்
பகர்ந்திடப் பிாிய ள்ேளன்!
ரா. அரேர, அவர் வராைம அவர் வாக் களித்ததின்மீ பழிையச் சுமத் கிற .
மகாராஜா அவர்கள் எங்க டன் உட்கார்ந் எங்கைளக் ெகௗரவப்ப த்தக்
ேகா கிேறாம்.
ம. எல்லாப் பீடங்க

ம் நிைறந் தி க்கின்றனேவ.

ல. இேதா உமக்காக ஓர் ஆசனம் கா யாய் ைவக்கப்பட்

க்கிற , அரேச.

ம. எங்ேக?
ல. இேதா எம் இைறேய,-மகாராஜா அவர்கள் எைதக் கண்

பயப்ப கிறார்?

ம. உங்களில் யார் இைதச் ெசய்த ? கனவான்கள். எைத எம்மிைறேய?
ம. நான் ெசய்ேதன் என் உன்னால் உைரத்திட
தைலைய ஆட்டாேத ெயன் ெனதிாில்!

யா . இரத்தம் ப ந்த உன்
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ரா. ஐயா, நாம் எ ந்தி ப்ேபாம். அரசர்க்குத் ேதகம் ெசௗக்கிய மில்ைல.
ம.ம. உட்கா ங்கள் உத்தம ேநயர்கேள! என நாதன் அ க்க யிப்ப
யி ப்ப ண் சி வய
தல் இப்ப யி ந்தி க்கிறார். உங்கைள
ேவண் க்ெகாள்கிேறன்,
உட்கா ங்க ளப்ப ேய. இம் மதி ம க்ஷிமைறந்தி ம க்ஷணத்தில் மற்ெறா
ேயாசைனக்கு ன் ற்றி ம் சா◌ியாய்வி வா◌ா◌். அவைர அதிகமா ற் ப்
பார்ப்பீ ராயின் அவ க்குக் ேகாபம் விைளத் , அவர
ப த்
(ஒ

ம க்ஷிைய ம் அதிகப்

ர்கள். சி ங்கள், அவைரக் கவனியாதீர்கள்-

றம் மகபதிக்கு) நீ ம் ஒ

மனிதனா?

ம. ஆம் அதி ம் நமைனேய ந ங்கிடச் ெசய்யவல்ல ஒன்ைற ம் எதிர்த் ப்
பார்த்திட அத்தைனத் ைதாிய ைடயவேன.
ம.ம. ஐேயா! இெதன்ன பயித்தியம்! உம் ைடய பயந்தான் இவ்வா உம்ைம
வர்ணிக்கச் ெசய்கிற . ம்ைமத் தனகனிடம் அைழத் ச் ெசன்ற என்
உனரத்தீேர, அந்த ஆகாயத்தில் ேதான்றிய உைட வாேள யி . இெதன்ன
உதற

ம் பதற

ம்? உண்ைமயான பயத்ைத◌்ப்ேபால் பாசாங்கு ெசய்வதாகும்

இைவகெளல்லாம், பனிக் காலத்தில் குளிர் கா ங்கால், பாட் யின்
கட்டைளப்ப ெபண்பிள்ைள ெயா த்தி க ம் கைதக்குப் ெபா ந்தியனவா
யி க்கும்! ெவட்கக் ேக ! ஏன் உம
கத்ைத அப்ப ைவத் க்
ெகாள் கின்றீர் ? என்ன ேயாசித்தா
பார்க்கின்றீர்
வில்.

ம் ெவ ம் பீடத்ைதத்தான் விழித் ப்

ம. ெபா ! பார் அங்ேக! பார்! பார்! ஆ! என்ன ெசால்கிறாய்? ஏன்? எனக்ெகன்ன
வந்த ? உன்னால் தைலைய யைசக்க

மாயின் வாைய ம் திறந்

ேபசு-

இ கா ம், கல் லைறக ம் நாம் ைதத்தவர்கைள ம ப
ம்
தி ப்பி ய ப் வதாயின் நம பிணங்கைள ெயல்லாம் க குகளின் வயிற்றில்
அைடக்கலம் ெசய்யலாம்
(அ வம் மைறகின்ற .)
ம.ம. என்ன இ , பித்தத்தினால் உம
ம. நான் இங்கு நிற்ப

ஆண்ைம ெயல்லாம் அழிந்ததா?

உண்ைம யானால், நான் அவைனக் கண்ேடன்!
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ம.ம. சீ! ெவட்கக் ேக !
ம. இதற்கு

ன் பண்ைடக் காலத்தில் நம

நியாய சட்டங்கள்

ன்பத்ைத ெயாழித்

நமக்கு இன்ப ண்டாக்கு ன், பன் ைற இரத்தம் சிந்தப்பட்
க்கிற . ஆம்,
அதற் கப் ற ம் கா கள் ெபா த்திடாதப ெகா ங் ெகாைலக ம்
ெசய்யப்பட்
க்கின்றன. ைள ெவறி வந்த டன் மனிதன் மரணத்ைத
யைடந்

அத

டன்

ெபற்ற அக்கால , இ ந்த . இப்ெபா ேதா,

தைல மண்ைடயில் இ ப மரண காயங்க டன் ெகால்லப்பட்டவர்கள்,
எ ந்தி ந் நம்ைம நம பீடங்களி
ந் தள் கிறார்கள். அப்ப ப்பட்ட
ெகாைலையப்பார்க்கி ம் இ ஆச்சாியகரமானேத.
ம.ம. என் அ ைம நாதேன, உம
காத்தி க்கின்றனர்.
ம. நான் மறந்ேதன்-என

உத்தம நண்பர்கள் உமக்காகக்

உத்தம ேநயர்கேள, என்ைனப் பற்றி ேயாசியாதீர்,

எனக்கு ஓர் வித விந்ைதயான வியாதி

ண் , என்ைன அறிந்தவர்கள் அைத

ெயா ெபா ட்டாகமதியார்கள். வா ங்கள், அன் ம் ஆேராக்ய ம்
அைனவர்க்கும் பிறகு நான் உட்கா கிேறன். எனக்குக் ெகாஞ்சம் ம
ெகா ங்கள், நிைறய வா ங்கள். இங் குட்கார்ந்தி க்கும் அைனவ ைடய
சந்ேதாஷத்தின் ெபா ட் ம், நாம் இங்கு காணாதி க்கிற நம பிாிய ேநயன்
பா ேகாபர் ேக்ஷமத்தின் ெபா ட் ம் நான் ம பானஞ் ெசய்கிேறன் அவர்
இங்கு வ வாராக எனக் ேகா கிேறன். அைனவ க்கும், அவ க்கும், நாம்
ேகஷ்மத்ைதக் ேகாாி கு க்க வி ம் கிேறாம்.
கனவான்கள். எங்கள் கடைம ம் உம
ம ப

ேகாாிக்ைக ம்!

ம் அவ ம் வ கிற .

ம. ேபாய்வி ! என் கண் ன் நில்லாேத! மண்ணான உன்ைன மைறத்திடட் ம்!
உன என் களில் நிண மில்ைல. உன இரத்தமான சி ர்த் க்கிடக்கிற .
விழித் மிரட் ம் அந்த உன கண்களில் பார்க்கும் சக்தி கிைடயா !
ம.ம. கனவான்கேள, இவ க்கு வழக்கமாய் வ வதாக இைத ெயண் ங்கள். ேவ
ஒன் அன் . தற்கால சந்ேதாக்ஷத்ைதக் ெக க்கின்றேத அ ஒன் தான்.
ம. எைத ெயல்லாம் மனிதனாய்ப் பிறந்தவன் எதிர்த்திடத் ைதாிய

ள்ளாேனா,

அைவ யைனத்ைத ம் எதிர்த்திடத் ைதாிய ள்ேளன், நான். கர

றடான
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உஷ் ர ேதசத் க் கர ையப்ேபால் நீ வ வதாயி
ெகாம்பிைனப் பைடத்த காண்டா மி கம்ேபா லாயி
அரக்கான் ேதசத் ப் பதினா ற
தவிர ேவ ெறந்த

ம் வா, அல்ல
ஞ் சாி; அன்ேறல்

ேவங்ைகயாய் வ வதாயி

எ ப்பதானா

ம் எ , ெகாஞ்சேம

ம் வா, இைதத்

ம் என் ெநஞ்சமான

தஞ்சா . இல்லாவி ன் ம ப்ப
ம் உயிர் ெபற் , உைடவா
த்தகளத்திற்கு உன் டன் ஏகும்ப

டன்

ேகள். அபெபா
நான் மன ந ்ங்கி ம ப்ேப னாயின், இளம் ெபண்ணின்
கு ெபயன்ன ஏளனஞ் ெசய் ெயன்ைன. ேபா இவ்விடம் விட் ! ேகாரமான
சாையேய! ெபாய்யாம் அ வேம! ேபா, ேபா!
[அ வம் மைறகின்ற .]
ஏன் இப்ப -மைறந்தபின் ம ப

ம் நான் மனிதனாேனன், உங்கைள

ேவண் கிேறன், உட்கா ங்கள்
ம.ம. மகிழ்ச்சிைய ெயல்லாம் மாறிடச் ெசய் , கூ ய நண்பைரெயல்லாம்
விபாீதமான ேகாலாகலத்தினால் பிாிந்திடச் ெசய்தீர்.
ம. ேகாைட காலத்தில் இ

ழ்வேதேபால் இப்ப ப்பட்ட விஷயங்கள் ேநா்ந்தால்,

எங்ஙனம் நமக்கு ஆச்சாியம் உண்டாகாமற்ேபாகும்? இப்ப ப்பட்ட
ேதாற்றங்கைளக் கண் ம் பயத்தினால் என் கம் ெவ த்த ேபால்
ெவ

க்கா , உன்

கத்தில் சுபாவமான வர்ணம் சிறி ம் மாறா

வல்லாய் நீ, என் நான் இப்ெபா
எண்
எனக்குத் ெதாியாதி க்கும்ப ெசய்கிறாய்.

ைவத்தி க்க

ங்கால், என் மன நிைலேய

ேரா. என்ன ேதாற்றங்கள், எம் அரேச?
ம.ம. உங்கைள ேவண் கிேறன், அவ டன் ேபசாதீர்கள். வர வர அவர் வியாதி
அதிகாிக்கின்ற . ேகள்விகள் அவ க்குக் ேகாபத்ைத விைளக்கின்றன.
எல்ேலா ம்
உத்தர ெபற் க்ெகாள்ளலாம் உடேன-வாிைசக் கிரமமாய்ப் ேபாக
ேவண் ய நிமித்தமில்ைல, எல்ேலா ம் ஒன்றாய்ச் ெசல்

ங்கள்.

ல. நாங்கள் வ கிேறாம், மகாராஜா க்கு விைரவில் ேதகம் சுவஸ்தமாகுக!
ம.ம. எல்ேலா ம் சுகமாய்ப் ேபாய்வ
(கனவான்க

ம், ேசவகர்க

ர்களாக!

ம் ேபாகிறார்கள்.)
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ம. அ

எப்ப

ம் இரத்த ப

வாங்கும். ரத்தமான

யைட ெமன்கிறார்கள் கற்க

ரத்தத்தினாேலேய தி ப்தி

ம் இடம் ெபயர்ந்தி க்கின்றனவாம், கானக

மரங்க ம் வாய் விட் ப் ேபசி யி க்கின்றனவாம்-மந்திரவாதிகள், தாம்
அறிந்த மந்திர உச்சாடனங்களினால் எவ்வளேவா இரகசியமாய்க் ெகாைல
ாிந்தவர்கைள ம், ேகாட்டான் காக்ைககங் கு வி
ெகாண் , ெவளியில் இ த்

விட்

த யைவகைளக்

க்கிறார்கள். இராத்திாி என்ன

ெபா தாய ?
ம.ம. இ ேவா, அ ேவா என்
ம. நாம் கட்டைள யிட்டாேபாதி

ம்ப

ைவகைற டன் வழக்கா ஞ் சமயம்.

ம் ேமக

என்கிறானா? இதற் ெகன்ன ெசல்
ம.ம. நீர் அவைன வ ம் ப

மன் நம் சன்னிதானத்தில் வரமாட்ேடன்
கிறாய் நீ?

யைழத்தீேரா?

ம. அப்ப த்தான் எேதா ேகள்விப்ப கிேறன். ஆயி

ம் நான் ஆைளவிட் ப்

பார்க்கிேறன். அப்ப ப்பட்டவர்கள் ஒவ்ெவா வன் ட்
ம், ஒ ேசவகைன
நான் சம்பளங் ெகா த் ச்சாிப்ப த்தி ைவத்தி க்கிேறன். நாைளத்தினம்
ேபாகிேறன், அதி காைலயில் ேபாகிேறன், அந்த மாயச் சேகாதாிகளிடம்
அவர்கள் இன் ம் அதிகமாய்த் ெதாிவிக்கும்ப ெசய்கிேறன். ஏெனனில்
இப்ெபா
நான் எல்லாக் ெக திைய ம், எந்தக் ெகட்ட மார்க்கத்தினா
லாவ அறியேவண் ெமன நிச்சயித் தி க்கிேறன். என் ெனா வன் நலத்தின்
ெபா ட் மற் ெறல்லாக் காரணங்க ம் கைரந்தழி ம்ப ெசய்கிேறன். இரத்த
ெவள்ளத்தில் அ ைவத் ச் ெசன்றி க்கிேறன். இனி நான் நீந்திச் ெசல்ல
ெநஞ்சந் ணியாவிட்டால், தி ம்பிச் ெசல்வதான அக் கைரக்குப்
ேபாதைலப்ேபால அவ்வள கஷ்டமானேத. என் தைலயில் அேநக
ஆச்சாியகரமான விஷயங்கள் இ க்கின்றன, அைவகைள ெயல்லாம் நான்
ைகயாள ேவண் ம் அைவகைளப் பகுத்தறி
ன் அவைகைள
த்திடல்
ேவண் ம்.
ம.ம. எல்லாச் சுபாவங்க க்கும் இன்றி யைமயாத உறக்கத்ைதத்
றந்தி க்கிறீர் நீர்.
ம. வா, உறங்கப்ேபாேவாம் நாம். என்னிடத்தி ள்ள வியக்கத்தக்க குற்றெமல்லாம்
ஆரம்பத்தி ண்டான் பயேம அைதக் கஷ்டப்ப த்திப் பழக்கேவண்
யி க்கிற - ெசய்ைகயில் நாம் இன் ம் சி வர்கேள!
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காட்சி

கின்ற

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

அங்கம் 3. ---

ஐந்தாம் காட்சி

இடம்-அரண்மைனயில் ஓர் அைற.
லவணச

ம், மற்ெறா

பிர

ம் வ கிறார்கள்.

நான் ன் ெமாழிந்தன ெவல்லாம் உம எண்ணத்திற் பட்
க்க ேவண் ம்,
அவற்ைறக் ெகாண் இன் ம் அ◌ா◌்த்த விேசஷத்ைத அறியலாம். நான்
ெசால்வெதல்லாம், எல்லாம் விந்ைதயாய் நடந்ேதறிய என்பேத. தயாள குண ைட
தனகன்மீ மகபதி பச்சாத்தாபம் ெகாண்டார் உடேன அவர் மாண்டார். அதி ரனான
பா ேகாபர் அ◌ா◌்த்த ராத்திாிக்குேமல் உலாவிச் ெசன்றார் உமக் கிஷ்டமி ந்தால்
அவைரக் ெகான்ற பாைலயன் என் நீர் உைரத்திடலாம்; ஏெனனில் பாைலயன்
ஊைரவிட் ேடா னான். மனிதர்கள் அ◌ா◌்த்த ராத்திாிக்குேமல் நடமாட லாகா .
மால்ேகாமள ம் தனலாப ம் உத்தம குண ைடய தங்கள் தந்ைதையக் ெகான்றிட
என்ன ெகா யர்களா யி க்க ேவண் ெமன் ம் எண்ணம் எவ க்குத்தான் இரா ?
இந்தப் பா ம் உண்ைம மகபதிக்கு எவ்வள மனத் யரம் உண்டாக்கிய !
ம பானத்திற் க ைமகளாய்
இரண்

க்க மயக்கத்தாற் கட் ண்ட, ஆம் மாபாதகர்கள்

ெபயைர ம், அவர் உடேன உண்ைமயிற் ேகாபம்ெகாண்

வில்ைலயா? அ

எவ்வள

கிழித்ெதறிய

உத்தம குணத் டன் ெசய்யப்பட ? அன்றி ம் அ

எவ்வள
த்திசா த்தனம்? ஏெனனில் அம் மனிதர்கள் இல்ைல ெயன் ம த்தைதக்
ேகட்க உயி ள்ள எந்த மனித க்கும் ேகாபம் பிறந்தி க்கும் ஆகேவ நான் ெசால்வ
ெதன்னெவன்றால், எல்லாவற்ைற ம் அவர் சாியாகத் தான் நடந்ேத ம்ப
ெசய்தி க்கிறார்; தனகன ைமந்தர்கள் அவர ைகயிற் ப வார்களானால்-அங்ஙனம்
படாதப அவர்கைள ஈசன் காத் ரட்சிப்பாராக!- தகப்பனாைரக் ெகான்ற பழிக்குத்
தக்க தண்டைன இன்ன ெதன்பைத அவர்கள் அறிவார்கெளன்
அங்ஙனேம பாைலய

ம் அறிவான். ஆயி

ெவளிப்பைடயாய்ப் ேபசினதா
காட்டாதப யா

ம், ேமக

எண்

கிேறன்;

ம் நி த் ேவாம்!- ஏெனனில்,

ம், ெகா ங்ேகா லரசன் வி ந்திற்கு வந்

தன்ைனத்

மன் அவமானத்தில் வாழ்கிறதாக நான்

ேகள்விப்ப கிேறன். ஐயா, அவன் எங்ேக உைறகின்றா ெனன உைரக்கக் கூ மா
உம்மால்?
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தனகன
ெகாடா

குமாரன், தன் பிறப்பிற் குாியைத இக் ெகா ங்ேகான் மன்னன் அவனிடம்
வகிக்க, சிங்களத் தரசன் அைவயின்கண் வாழ்ந் வ கிறான்; அவ்விடம்

மிகுந்த ெசய்வ பக்தி

ள்ள இடபார்த்தன் அவைன நன்கு மதிப்பதனால், அதிர்ஷ்ட

வசமான அவைன அக் கதிக்குந் ெகாணா◌்ந் ம், அவ க் குாிய உயர்ந்த
மாியாைதயி னின் ம் அவைனக் குைறக்க வில்ைல. பாிசுத்தனான அந்த அரசனிடம்
ெசன் , அவன

உதவியால் வட மாகாணத் ச் சீமாைன ம் சுத்த ரனான

சிவார்த்தைன ம் எ ப்பிவர, ேமக மன் அவ்விடம் ேபாயி க்கிறான்; இவர்கள்
உதவியா ம்-எ த்த க மத்ைத
த்திட ஈசன் க ைணயா ம் - நாம் ம ப
ம்
வயிற்றிற்கு உண் ையப் ெபறலாம், இர களில் நித்திைர ெகாள்ளலாம், நம
விழாக்கள் வி ந் களினின் ம் ரத்தம் ப ந்த கத்திகைளக் கைளந் ெதறியலாம்,
நன்றி யறித ைட கீழ்ப்ப த ள்ளவர்க ளாகி அ ைமத்தனமின்றி சன்மானம்
ெபறலாம். இைவகெளல்லாம் இல்ைலேய ெயன் ஏங்குகின்ேறா மிப்ெபா
. இைத
ெயல்லாம் ேகட் , ேகாபம் அதிகப்பட் , அரசர் ஏேதா
ப கின்றனர்.
ல. ேமக
பி. அ

ம

க்குச் ெசால்

ப்பினார்; அத்

ய

த்தம் ெசய்யச் சித்தப்

ப்பினாரா ?

தன் 'ஐயா நான் வரமாட்ேடன் ' என்கிற கண் ப்பான

உத்தரம் ெபற் , "இந்தப் பதிைல நான் சுமந்திடச் ெசய்வதற்காக நீர்
வ ந்தேவண்
றங்காட் ச்
ெசன்றான்.
ல. அவன

வ ம்" என்பான்ேபால், ஊம் ெகாட் ,

த்தியான

எவ்வள

கத்ைதச் சுளித் ப்

ரத்தில் அவைன நிற்கும்ப

ஏற்பா

ெசய்ய

வல்லேதா, அத்தைனத் ரத்தில் ஜாக்கிரைதயா யி க்கும்ப , இ
அவ க்குப் ேபாதிக்கலாம் நன்றாய். ெகாைல பாதகன் கரத்தின்கீழ்
கஷ்டப்ப ம் இத் ேதசத்திற்குச் சீக்கிரம் நன்ைம ன்டாகுெமன் ம் அவன
வார்த்ைதைய, எந்தத் ேதைவயாவ
ெசன்றறிந் , அவன் வ
பி. அவ

டன் என

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

ன், தி ம்பி வந்

பிரார்த்தைனகைள ம் அ

[ேபாகிறார்கள்]
காட்சி

சிங்களத் தரசன

கின்ற .

சைபக்கு ஓ ச்

ெதாிவிக்குமாக !
ப் கிேறன்.
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நான்காம் அங்கம் --

தல் காட்சி.

இடம் - ஓர் குைக. ந வில் எண்ெணய்க் ெகாப்பைர காய்ந்
இ

. மா.

ெகாண்

க்கிற .

ழக்கம்.
ன் மாயாவிகள் வ கின்றன.
கிவாாிப்

ைன

இ. மா. ஓட் ப் பள்ளி ஒன்ப
. மா. கைள கூட் கின்ற

ம் ைற கூவிய .
ெசால் ற் .
க ப் ஆந்ைத, ேவைள ஆய

ேவைள ஆய .

. மா. ெகாப்பைரைய நா ந் தப்பாமற் சுற்றி விஷத்ைதப் ெபாழிந் கஷாயமாக்
கி ேவாம். குளிர்ந்த கல் ல் ஒளிந்
ந்
ப்பத் ெதா நா ளிர ம் பக ம்
ப த் றங்கிப் ப விஷ மாக்கிய ேதைரேய நீ ம் ேவகுவாய் த ல்.
வ ம். எண்ெணய் ெகாதிக்கக் கண்ைணப் பறிக்க, கட்ைட ெயாிய,

ட்ைட காிய !

இ. மா. சாைரப் பாம்பின் ேகாரப் பல்ேல எண்ெணயி னீ ந் திண்ெணன ேவகு,
பல் யின் கண் ந் தவைளயின் விர ம் வவ்வால் ேதா ங் கவ் நாய் நா ம்
நாகப் பாம்பின் நாவின் பிள ம் ெபாட்ைடப்
வின் ெகாட் ங் கா ம்
ஒந்தியின் கா ம் ஆந்ைதயின் இறகும் மந்திரம் ப க்கத் தந்திர மாக ெவந்
நீறாய்ப் பந்தப் ப ங்கள்
வ ம். எண்ெணய் ெகாதிக்கக் கண்ைணப் பறிக்க, கட்ைட ெயாிய,
. மா. ஆளியின்
ேகானாய்ப் பல்

கின் வாளிேபான்

ள்

ங், ெகா ஞ்சு ராவின்

ந் ம் வயி ம், மந்திர வாதிதன்
கைடவாய்ப் பல் ங் காள ராத்திாியில்
ெபா க்கி ெய த்த ைனக் காஞ்சி ம்,
நாஸதிகம் ேபசும் சமணன் நா ம்
கிரணந் தன்னில் கிரஹித் ெத த்த
கற்றா மைர ங் கடாவி னீர ம்
யவனன் க்கும் ஸ்ரமணன் உத ம்
விதைவ ெபற்
தியி ெலறிந்த

ம்,

ட்ைட காிய!
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தைலச்சன் பிள்ைளயின் விைலயில் மண்ைட ம்
ஒன்றாய் ெவந் நன்றா யி கு ர்
யின் குடைரப் ெபா
றச் ேசர்த்
ெகாப்பைர தன்னில் ெகாதித்திடச் ெசய்ேவாம்.
வ ம். எண்ெணய் ெகாதிக்கக் கண்ைணப் பறிக்க, கட்ைட ெயாிய,

ட்ைட காிய!

இ.மா. குரங்கின் ரத்தெமா குளிர்ந்திடச் ெசய்தால் விைரவின் மந்திரங்
குைறவின்றிப் ப க்கும்
(அைதச் சுற்றி வந்
ெப விர ல் தின

கூத்தா கின்றன.)
எ க்கிற நிைன

(உள்ேள கத தட்டப்ப கிற )
ஏவன் வந்தா ேம தாள்திறந் தா

ெபாியேதார் பழி வ கிற திவ்வழி!

ேம!

மகபதி வ கிறான்.
ம. க

நிசிக் கள்ள க த்த கபந்தங்கேள! என் ெசய்கிறீாிங்ேக?

வ ம். காரணப் ெபய ாில்லாக் க ைமயாங் காாியம்!
ம. உங்கள் உச்சாடத்தின்மீ ஆைண ைவத்
எவ்விதம் உங்க க்குத் ெதாிந்தி ந்தா

உங்கைள நான் ேகட்கின்ேறன்.ம் எனக்கு எ த் ைரப்பீர்.

காற்றிைனக் கட் டவிழ்த் விட் கற் ேகா ரங்கள் கீ ற ேமாதிடச் ெசய்யி
ைர கடல்
கைர றண் கப்பல்கைள ெயல்லாம் நிைல த மாறிடச்ெசய் நிர் ல
மாக்கி

ம், பச்ைசப் பயிர்க் ெளல்லாம் பாழாக்கப் பட்டா

வி க்ஷங்க ெளல்லாம் ஒ ங்ேக வி வதாயி
அைவதைமக் காப்ேபார் தைலமீ

ம், உன்னத

ம், மாளிைகக ெளல்லாம்

வி ந் தழிததிட்டா

ம், எ

நிைல மாடங்க

ெளல்லாம் அஸ்திவாரம்வைர ஏராளமாய்ச் சாய்ந்திட்டா ம், உலகில் உள்ள
அ ம் ெபா ள்கள் அைனத் ம் ஒன் டன் ஒன் ேமாதி அழிந்
காந்தத்ைதேய ெவட்கிடச் ெசய்யி
யளிப்பீர்.
.மா. ேபசுவாய்.
இ.மா. வின வாய்.

ம்,

ம், ெசய்க! வின வதற்கு நீர் விைட
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.மா. பதில் உைரப்ேபாம்.
ம.மா. எங்கள் வாயினின் ங் ேகட் ட வி ப்பேமா, அன்ேறல் எம

எஜமானர்

வாக்கினின் ங் ேகட் ட வி ப்பேமா?
ம. அைழ ங்கள் அவர்கைள, அவர்கைள நான் காணட் ம்.
.மா. ஒன்ப குட் ைய ம் ஒ ங்ேக தின்ற பன்றியின் ரத்தத்ைதப் பார்த்
வா ங்கள் க்கிடப் பட்டான் ரத்தத்தில் ைவக்கப்பட் றிய எ ைமயின்
ெகா ப்ைப எறி ங்கள் தீயில்.
வ ம். உயர்ந்த ேத ம் தாழ்ந்த ேத ம் ஒ க்ஷணத்தில் வ க. உன்ைன ம்
உன் ெதாழிைல ம் க்தியாய்க் காட் க.
இ

ழக்கம்.

தல் அ வம்--கவச மணிந்த ஓர் தைல ேதாற் கிற .
ம. என் தன் சிந்தைனக் ெகட்டாச் சக்திேய! உைரப்பாய் என்னிடம்-. மா. உன் மனதி ள்ளைத அறி ம் அ ; அ
அத டன் ஒன் ம் உைரத்திடாேத.
.அ. மகபதி! மகபதி! மகபதி! ேமக

ம

உைரப்பைதக்ேகள்.

க் கஞ்சுவாய்! வாபீநகரத் தைலவ

க்கு

அஞ்சுவாய்!--ேபா ம், ேபாகிேறன்!
[கீேழ யிழிகின்ற .]
ம. நீ ேயதா யி ந்தேபாதி ம் எனக் குைரத்த எச்சாிக்ைகக்கு வந்தனம். நான்
பயந்தைதேய பகுத் ைரத்தாய் சாியாய். ஆயி ம் இன்ெனா வார்த்ைத-.மா. கட்டைளக்குக் கட் ப்படா அ . இேதா இன்ெனான் ,
பார்க்கி ம் சக்தி அதிக ைடய .
இ

ழக்கம்.

இரண்டாம் அ வம்--இரத்தம்

சப்பட்ட குழவி ேதாற் கிற .

ந்தியைதப்
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இ.அ. மகபதி! மகபதி! மகபதி!
ம. கவனித் க் ேகட்ேபன், கா கள்

ன் ைடயனாயி

ம்.

இ.அ. ெகாைலக் கஞ்சாேத, ெகாஞ்ச ந் ைதாியங் குன்றாேத, ெகாண்ட
எண்ணங் ைகவிடாேத; மனிதன் சக்திைய மதித் ப் பதெரன மகிழ் ட
னி ப்பாய், ஏெனனில் ெபண் வயிற்றிற் பிறந்த எவனா

ம் மகபதி மாளான்.

[கீேழ யிழிகின்ற .]
ம. ஆயின் ேமக
ஆயி

மா, வாழ்வாய் மண்மீ . உன்னிடம் நான் அஞ்சுவ ெதன்?

ம் நான் உ திைய இ

மடங்கு ஸ்திர மாக்கி, விதியினிடமி ந்

பிரமாணம் ெப கின்ேறன். என் உள்ளம் ந ங்க பயம் அத
அ

உைரப்ப

உண்ைமயன்

ட் குங்கால்,

எனக் கூறி, கனத்த இ ைய ம் கவனிக்கா

றங்கும்ப , நீ மாிப்ைபயால்!
இ

க்கம்.

ன்றாவ அ வம். கிாீடம் அணிந்த ஒ
ெகாண் வ கிற .

கு ந்ைத ைகயில் ஒ

மன்னன் மகைவப்ேபால் உற்பவித்தி ம் இ

என்? தன

சிறிய

ெச ையக்

யின்மீ

மன்னற் குாிய மகுடெமான் றணிந்தி க்கின்றேத?
வ ம். அ

கூ வைதக் ேக

ம், அத

.அ. அாியிைனப்ேபால் அதி ேராஷ

டன் ேபசாதீர்.
ள்ளவனா யி . எவன் வ த் கின்றான்,

எவன் ேகாபிக்கின்றான், எங்ேக கலகக்காரர்கள் இ க்கின்றனர் என்பைத
ெயல்லாம் ெகாஞ்ச ங் கவனியாேத. ெப ம் பரணிக் கானம் உயர் மசினக்
ேகாட்ைடயிைட அவைன ெயதிர்த்
யிழிகின்ற .)
ம. அ

வ மள ம், மகபதி மாண் டான். (கீேழ

என் ம் நடவா . கானகத்ைதக் கடந்

ெசல்

ம்ப

கட்டைள

யி பவெனவன்? ைவயத்தில் ேவ ன்றியி க்கும் வி க்ஷத்ைத இடம் விட் ச்
ெபயரச் ெசய்வ ெதங்ஙனம்? நமக்கு நன்ைமேய குறிக்கின்றன! நலேம!
பரணிக்கா ெபயர்ந்ெத மள ம் கலகமான தைலெய க்க ேவண்டாம்.
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உன்னதப் பதவியி
க்கும் மகபதி மனித ஆ ள்
ம் வாழ்ந் ,
காலகதியால் சுபாவத்தின் வழக்கப்ப தன் ஆவி பிாிவான்-ஆயி ம் என்
இ தயமான இன்ெனான் றறியத்
க்கின்ற . எனக் குைர ம்- அைதக்
கூறிட உமக்கு மந்திர சக்தி ண்ேடல் - பா ேகாபன் சந்ததி இவ்
விராஜ்ஜியத்ைத என்ேற
வ ம். இன்

ம் ஆள்வாேரா?

ம் அறிய எத்தனப்படாேத.

ம. நான் எப்ப
ம் அறியேவண் ம். இைத ெயனக்கு ம ப்பீராயின்
விலாச்
சாபம் உம
ேமல்
மாக! எனக்குத் ெதாிவி ங்கள்-ஏன் அந்தக்
ெகாப்பைர கீேழயிழிகின்ற ?-இ

என்ன சப்தம்?

(வாத்ய ேகாஷம்.)
.மா. காட் !
இ.மா. காட் !
.மா. காட் !
வ ம். கண் ெணதிர் காட்
ர் அவன் மனதிைன வாட்
ேதான்றி மாயமாய்ப் ேபா ர்!

ர் சாையேபால்

எட் அரசர்களின் அ வங்கள் ேகாலமாய்ப் ேபாகின்றன.
அவற் ள் கைடசி யாசன் அ வம் ைகயிேலார் கண்ணா
டன் வ கிற .
பா ேகாபன் அ வம் பின்னால் வ கிற .
ம. உ வத்தில் பா ேகாபைன ஒத்தி க்கின்றைன மிக ம், ஒழிந் ேபா! உன
மகுடமான என் கண் மணிகைள காிந்திடச் ெசய்கிற -ெபான் வண்ைடய
மணிந்த உன
ேபா

தைலமயிர்,

க்கிற ?

த ல் ேதான்றியதின் ேகசத்ைதப்

ன்றாவ ெதான்

ன்னைதப்ேபாலேவ இ க்கிற -

ேகாரமான கு பிகேள! இைத ஏன் எனக்குக் காட் கிறீர்கள்? நான்காவ ?கண்காள்! கிளம் ங்கள்! என்ன! ஆகாயம் ட் க் ெகாள் ம் அத்தைனத் ரம்
ேபாமா என்ன இவ்வாிைச?
- இன்ெனான் !- ஏழாவ ? நான் இனிப் பாேரன்- இன்
ேதான் கிற , தன் கரத்தி ேலார் கண்ணா

ம் எட்டாவ

டன், அதில் இன்

உ வங்கள் ெதாிகின்றன-அவற் ள் சில, இரண்

ம் அேநக

மகுடங்கைள ம்

ன்

ெசங்ேகால்கைள ம் தாங்கியப , நான் காண்கிேறன்- ேகாரமான காட்சி!-
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இப்ெபா
பா

ெதாிகின்ற

இ

ேகாபன் என்ைனப் பார்த்

உண்ைமெயன் . உடெலல்லாம் ரத்தம் ப ந்த
நைகத் , அவர்கெளல்லாம் தன் சந்ததி ெயன

எனக்குக் காட் கின்றான் - என்ன இ

அப்ப த்தானா?

(அ வங்கள் மைறகின்றன.)
.மா. ஆம், ஐயா, இெதல்லாம் அங்ஙனேம; ஆயி

ம் மகபதியிதைனக் கண்

ஏன் ம ட்சி ெகாண்

நிற்கேவண் ம்? வா ங்கள், அண்ணன்மாேர, அவர

உள்ளத்தில் உற்சாக

ண்டாக்கி, நம

ேவ க்ைககளில் ேமலலானைதக்

காட் ேவாம். நீங்கள் ைக ேகார்த் க் குரைவக் கூத்தா ம் ெபா
, நாதம்
உண் பண்ண நற் காற்றினில் உச்சாடனம் ெசய்கிேறன். அவைர நல்வர
வைழத்ததற்கு நம கடைமைய
த்ேதா ெமன நம ேபரரசன் கூறட் ம்
ெப மகிழ்ச்சிேயா .
(சங்கீதம். மாயாவிகள் கூத்தா

விட்

மைறந்

ம. எங்ேக அைவகள்? ேபாய்விட்டனரா?- இக் ேக

ேபாகின்றன.)
ெகட்டேவைள பஞ்சாங்கத்தில்

என் ம் பாழாய்க் கிடக்குமாக!- யாரங்ேக ெவளியில்? வா இங்கு உள்ேள!
லவண்கன் வ கிறான்.
ல. மகாராஜாவின் சித்தம்?
ம. ேகாரமாம் மாயாவிகைளக் கண்டைனயா நீ?
ல. இல்ைல, அரேச.
ம. நீ யி ந்த இடம் அவர்கள் வரவில்ைலயா?
ல. வரேவ யில்ைல, அரேச.
ம. அவர்கள் கரந் ெசல் ங் காற்றான ெகட் டழித் ேபாகுமாக! அவர்கைள
நம் ேவார்க் ெளல்லலாம் அப்ப ேய யழிந் ேபாவார்களாக!- குதிைரகள்
ேவகமாய் வந்த சப்தங் ேகட்ேடன் நான்-யார் இப்ெபா

வந்த ?

ல. அரேச, இரண்
ன் ெபயர்கள் வந்தனர், ேமக மன் சிங்களத்திற்கு
ஓ விட்டதாகச் ெசய்தி உமக்குக் ெகாண் வந்தி க்கின்றனர்.
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ம. சிங்களற்திற்கா ஓ ப்ேபாய்விட்டான்?
ல. ஆம், என் அரேச.
ம. காலேம! என் ெகா ந் ெதாழில்க

க்கு

ன்னால் கடந்

ெசல்கின்றாய்.

பறந்தி ம் எண்ணத்ைதப் பற் தல் க னம், க த் டன் காாிய ம் ஒ ங்ேக
ஏகாவிட்டால் இட்சண தல் என் மத்தில் எண்ண தித்த டன் ைகயான
காாியத்ைத

த்திடல் ேவண் ம். இப்ெபா ேத, என

ெசய்ைககளால்
ேமக

மன

சூட் ட, எண்ணிய ம் ெசய்

ேகாட்ைடையத் திடீெரன்

பற் கிேறன், அவன

எண்ணங்க

க்குச்

க்கின்ேறன்;

எதிர்க்கிேறன், வாபீ நகரத்ைதப்

மைனவி மக்கள் கால்வழியி

தித்த எல்லாப் ேபைத

உயிர்கைள ம், கத்தியின் கூாிற்கு இைர யாக்குகின்ேறன். டைனப்ேபால்
டம்பம் இனி ேபசுதல் ேவண்டாம் இந்த
எண்ணம் ஆறி
ன் ேவைலையச் ெசய்
க்கின்ேறன்- ஆனால் பார்த்த
ேபா ம் இனி!, எங்ேக இப் பிர க்கள்? வா, அவர்க ளி க்குமிடம் என்ைன
அைழத் ச் ெசல்,
(ேபாகிறார்கள்.)
காட்சி

கின்ற .

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

அங்கம் 4. -இடம்-வாபீநகரம் ேமக
ேமக

இரண்டாம் காட்சி.

மன் ேகாட்ைட.

மன் மைனவி ம், அவன

குழந்ைத ம் ேராஷ

ேம.ம. அவர் என்ன ெசய்தார், நாட்ைடவிட்

ம் வ கிறார்கள்.

ஓ ப்ேபாகும்ப

யாக?
ேரா. அம்மா, தாங்கள் சற்

ெபா ைம ட னி க்கேவண் ம்.

ேமா.ம. அவ க்ேக ெபா ைம யில்லாமற் ேபாயிற்ேற; இல்லாவி ன்
ஓ ப்ேபாகும்ப

பித்தம் பி க்குமா? நம

ேராகிக ளாகாவிட்டா
ஆளாக்குகின்ற .

ம், நம

ெசய்ைககளினால்

பயமான

நம்ைம அங்ஙனம்
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ேரா. அவர் த்தியினாற் ெசய்தாேரா அல்லா

பயத்தினாற் ெசய்தாேரா

அங்ஙனம், என்பைத அறிகிலீ◌ா◌் நீர்ேமா.ம. த்தி! தான் எவ்விடத்தினின் ம் ஓ ப்ேபாகின்றாேரா அவ்விடத்திேல,
தன

மைனவி, தன

குழவிகள், தன

சகல ஐஸ்வர்யம், எல்லாவற்ைற ம்

விட் ப் ேபாதலா த்தி? அவ க்கு எங்கள்மீ பட்சம் இல்ைல.
சுபாவத்தி
க்க ேவண் ய பிாியெமன்ப அவாிடம் கிைடயா . சுட் க்
கு வி யி க்கிறேத,
பட்சிகளி ெளல்லாம் அற்பமான , அ
ம் ஆந்ைத வந் எதிர்த்தால், தன்
கூட்
ந் தன கஞ்சுகைளக் காப்பாற்றச் சண்ைடேபா ம். எல்லாம்
பயம்தான், பட்ச ெமன்ப
எங்கைள விட்

கிைடயா

எல்லா நியாயத்திற்கும் விேராதமாய்

ஓ யதினால், அதில் த்தி ம் அவ்வள

சிறி தான்.

ேரா. அண்ணி, தங்கள் மனத்ைதக் ெகாஞ்சம் அடக்கிக் ெகாள்ள ேவண் கிேறன்.
உம் ைடய கணவன், உத்தம
ஷன், த்திமான், தீர்க்காேலாசைன ள்ளவர்,
காலத்திற்ேகற்ற கர்மத்ைத நன்கு அறிந் ள்ளவர். அதற்குேமல் கூறிட எனக்குத்
ைதாியமில்ைல. காலம் ெகட் க்கிடக்கின்ற , நாம்

ேராகிகளாக

மதிக்கப்ப கிேறாம், அங்ஙன மி க்கிேறாெமன நாம் அறி
ன்னேம! அப்ப
ஒ கால் இ க்கலலாம் என் அஞ்சுவதினால் அந்த வதந்திைய நாம் ஒப் க்
ெகாள்ளாகிேறாம். ஆயி ம் எைதப்பற்றி அஞ்சுகிேறா ெமன்பைத அறியா
தி க்கிேறாம்; அலங்ேகாலமாய்க் கலக்கப்பட்ட ஆ◌ா◌்க யின்மீ தத்தளித்
இத் திக்கில் ெசல்கிேறாெமன் றறியா எத்திக்கி ம் ெசல்கிேறாம்-உங்களிடம்
நான் உத்தர ெபற் க்ெகாள் கிேறன். அதிக ெபா
கழிவதன் ன்
தி ம்பி இவ்விடம் வ கிேறன் கைட ெகட்ட ஸ்திதிைய யைடந்த பிறகு, ஒன்
அ

டனாவ

அழியேவண் ம், அல்ல

ப ப்ப யா ேயறி

ன் னி ந்த

நிைலக்குப் ேபாய்ச் ேசரேவண் ம்-அப்பா, அழகிய குழந்தாய் - உன்ைன
ஸ்வாமி ரட்சிப்பாராக!
ேம.ம. தகப்பானா ாி ந் ம், தகப்பான ாில்லாதவேன அவன்.
ேரா. நான் ஒ மைடயன், தானினிேமல் இங்கி ப்ேபனாயின், எனக்கும்
அவமானமா யி க்கும் உங்க க்கும் கஷ்டமாயி க்கும்-நான் உடேன
ேபாகிேறன். (ேபாகிறான்,)
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ேம.ம அேட ைபயா, உங்கள் அப்பா இறந் ேபாய்விட்டார்- இப்ெபா
ெசய்யப்ேபாகிறாய்? எப்ப

என்ன

வாழ்வாய்?

கு. பட்சிகள் வாழ்வ ேபால், அம்மா.
ேம.ம. என்ன,

க்கைள ம்

ச்சிகைள ம் தின்றா?

கு. என்ன அகப்ப கிறேதா அைதக் ெகாண் , என்

ெசான்ேனன் அப்ப த்தாேன

அைவகள் வாழ்கின்றன?
ேம.ம. ேபைதப் பட்சிேய! ேவடன வைலக்கும், ெபாறிக்கும், யந்திரத்திற்கும்,
ஒன்றிற்கும் அஞ்சமாட்டாய் நீ.
கு. நான் ஏன் அஞ்சேவண் ம் அம்மா? ேபைதப் பட்சிகைளப் பி க்க ெபாறிகள்
ைவக்கப்ப கிற தில்ைலேய. நீங்கள் எவ்வள தான் ெசான்னேபாதி ம்
என் தகப்பனார் இறக்கவில்ைலெயன் ெதாி ம் எனக்கு.
ேம.ம ஆம். அவர் இறந் தான் ேபாய்விட்டார். நீ தகப்பனாாில்லாமல் என்ன
ெசய்வாய்?
கு. அல்ல, நீங்கள்

ஷன் இல்லாமல் என்ன ெசய் ர்கள்?

ேம.ம. ஏன், எந்தச் சந்ைதயி ம் எனக்கு இ ப
வாங்கிக்ெகாள்ளலாேம.
கு. ஆனால்அவர்கைள ம ப

ெபயைர நான் விைலக்கு

ம் விற்கேவ விைலக்கு வாங்கு ர்கள்.

ேம.ம நிரம்ப த்திசா த்தனமாய்த்தான் ேபசுகிறாய்; உண்ைமயில் உனக்கு
அவ்வள
த்தி யி ந்தால் ேபா ம்.
கு. என் தகப்னால் ஒ

ேராகியா, அம்மா?

ேம.ம. ஆம் அப்ப த்தான் ஆனார்.
கு.

ேராகி என்றால் யார் அம்மா?
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ேம.ம. ஏன், சத்தியம் ெசய்

ெபாய்த் ப்ேபாேவாேன.

கு. அப்ப ச் ெசய்ேவார்கெளல்லாம்

ேராகிகளா?

ேம.ம. அப்ப ச் ெசய் ம் ஒவ்ெவா வ ம் ஒ
ேராகிதான், அப்ப ப்பட்ட
ஒவ்ெவா வைன ம் க்கி டேவண் ய தான்.
கு. ஆனால் ெபாய்யாகச் சத்தியம் ெசய்ேவார்கைள ெயல்லாம்

க்கி ட

ேவண் மா?
ேம.ம ஒவ்ெவா வைன ம்.
கு. ஆ◌ா◌் அவர்கைளத்

க்கி

வ

?

ேம.ம. ஏன், சத்தியவான்கள்.
கு. ஆனால் இந்தப் ெபய்ச் சத்தியம் ெசய்ேவார்க ெளல்லாம்

ண்டங்களாக இ க்க

ேவண் ம்; ெபாய்ச் சத்தியம் ெசய்ேவார்கள் எத்தைன ெபய ாி க்கின்றனர்!
அவர்கெளல்லாம் ஒன்றாய்ச் ேசா்ந்தால் சத்தியவான்கைள உைத உைத என்
உைதத்

அவர்கைளத்

க்கில் ேபாட் விடலாேம?

ேம.ம. ஜகதீசன் உன்ைனக் காப்பாற் வாராக! குட் க் குரங்ேக!- அதி க்கட் ம்,
உன் தகப்பனா ாில்லாமல் என்ன ெசய்யப் ேபாகிறாய்?
கு. அவர் இறந் ேபா யி ந்தால் நீங்கள் அவ க்காக அ

ர்கள் அப்ப

அ வதற்கு உமக்கு இஷ்ட மில்லாமற் ேபானால், சீக்கிரத்தில் எனக்கு
இன்ெனா தகப்பனார் கிைடப்பாெரன்பதற்கு அ தக்க அறி குறியாகும்.
ேம.ம. ேபைத வாயா , என்ன ேபசுகின்றான்!
[ஒ

தன் வ கிறான்.]

. அம்மா, உம்ைம ஈசன் காப்பாற் வாராக! என்ைன உங்க க்குத் ெதாியா ,
ஆயி ம் நீர் கற்ற மற்ற குண ைடயவர் என்பைத ற்றி ம் அறிேவன்.
விைரவில் உம்ைம ஏேதா அபாயம் வந் அ குகிறெதனச்
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சந்ேதகப்ப கிேறன்; ஒ

சம்சாரத்தில் வாழ்பவ

ைடய த்திமதிைய

எ த் க்ெகாள்ள இஷ்ட மி க்குமாயின் இவ்விடத்தில் இராதீர்; உம
குழந்ைத குட் கேளா இவ்விடம் விட்ேடா ப் ேபாய்வி ம். இவ்வா
உம்ைம பயப்ப த் வதில் அதிக
றடனா யி க்கிேறெனன்
உமக்குச் ெசய்வ

நான் எண்

கிேறன்; இதனி

ம் ெக திைய

ெகா ய காதகமாகும், அ ேவ உம்ம கில் வந்தி க்கிற .-

ஈசன் உம்ைம இரட்சிப்பாராக!- நான் இனி இங் கி க்கலாகா ,
(ேபாகிறான்.)
ேம.ம. நான் எங்ேக ஓ ப்ேபாவ ? நான் ஒ

தீங்கும் ெசய்யவில்ைலேய. ஆயி

ம்

எனக்குக் கியாபகம் வ கிற , இப் பா ம் உலகில் நான் உயிர் தாிக்கின்ேறன்.
ெக திையச் ெசய்வேத ெப ம்பா

ம் கழத் தக்க காாியமா யி க்கிற ,

நன்ைம ாிவ ம் சில சமயங்களில் அபாயகரமான தவறாகிற
அந்ேதா! நான் ஏன் "நான் ஒ தீங்கும் இைழக்கவில்ைல" என்
ெபண்

ஆகேவ,
ம்

க் குாிய நியாயத்ைத எ த் ைரக்கிேறன்?-என்ன இந்த

கங்கள்?

[ெகாைலயாளிகள் வ கின்றனர்.]
ெகா. எங்ேக உன

கணவன்?

ேம.ம. உன்ைனப் ேபான்றவன் கண் பி க்கத் தக்க, அப்ப ப்பட்ட அகத்தியான
இடத்தில் இல்லாதி ப்பாராக எனக் ேகா கிேறன்.
ெகா. அவன் ராஜத்

ராகி!

கு. ெசம்பட்ட மயி ைடய பாதகா! நீ ெபாய் ேபசுகின்றாய்!
ெகா. என்ன ெசான்னாய் எ க் குஞ்ேச?
(அவைனக் குத் கிறான்.)
ேராகி வயிற்றி தித்த குட் ேய!
கு. என்ைனக் ெகான் விட்டான்! அம்மா, நீங்கள் ஓ ப்ேபாங்கள், உங்கைள
ேவண் கிேறன்! (சாகிறான்.)
(ெகாைல! ெகாைல! என் கூவிக் ெகாண்ேட ேமாக மன் மைனவி
ஓட அவைளப் பின்பற்றி ெகாைலயாளிகள் ஓ கின்றனர்.)
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காட்சி

கின்ற .

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

அங்கம் 4. -

ன்றாங் காட்சி.

இடம் - சிங்களம், அரண்மைனக் ெகதிாில்.
மால்ேகாமள

ம், ேமக

மா. பா ழைடந்த நிழல் ஏேத
அ
ஆற் ேவாம்.
ேம. அைதவிட பைகவ

ம

ம் வ கிறார்கள்.

ம் ேத ப் பி த்

அவ்விடம் நம

வயிற் ெறாிச்சைல

யிாிைனப் ேபாக்கி ம் கட்கத்ைதக் கரத்தில் ெகட் யாய்ப்

பி த் , உத்தமா◌்கைளப்ேபால், கீேழ பட் க் கிடக்கும் நம
பி ரார்ஜிதத்ைதப் பா காப்ேபாம். ஒவ்ெவா
திய காைலயி

ம் திய

விதைவகள் ெவம்பி அ கின்றனர்; தந்ைத தாயைரப் திதா யிழந்த
தைனயர்கள் கூக்குர

்கின்றனர். சேகத

மி டன் தா

ம்

வாய்விட் டாற் வேதேபால், பிரதி ெதானிெசய்திட, திய
ஆகாயத்தின் கத்தில் ேமா கின்றன.
மா. நான் எைத நம் கிேறேனா அதற்காகத்

க்கித்

தா

ம்

க்கங்கள்

க்கப்ப ேவன், எைத அறிகின்ேறேனா

அைத நம் ேவன்; எந்தக் கஷ்டத்ைத மாற்ற வல்ேலேனா, அதற்கு
அவகாசமான அ கூலமாயி க்கு மாயின், அைத ஆற் ேவன். நீ
எ த் ைரத்த அங்ஙனேம
இ க்கலாம் ஒ கால். அவன ெபயைர உச்சா◌ித்தேல நம உள் நாைவ ம்
ெவந் ேபாகச் ெசய் ம்; இக் ெகா ங்ேகான் மன்னன், ஒ

கால் உத்தமனாக

மதிக்கப் பட்டான்; அவனிடம் நீ ம் அதிக பிாிய ள்ளவனா யி ந்தாய்; அவன்
உன்னிடம் இன் ம் அதிகமாய் ெந ங்கித் தீண்ட வில்ைல. நான் ஒ
வா பேன; என்ைனக் ெகாண்

அவன் உனக்குக் ைகம்மா

ெசய் ம்ப யான

காாியம் நீ ஏேத ம் ெசய்
க்கலாம், ேகாபம் ெகாண்
க்கும்
ேதவைதையக் குணப்ப த்த குற்ற மற்ற ஆட் க் குட் ைய ப யாகக்
ெகா ப்ப
த்திசா த்தனமாகும்.
ேம. நான்
ம. ஆயி

ேராக குண

ைடய வ னல்ல.

ம் மகபதி அப்ப ப்பட்டவேன. சக்கிரவர்த்தியின் கட்டைளைய
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நிைறேவற் வதில் சாந்த குண ள்ள ஒ உததம ம் சன்மார்க்கத்தினின் ம்
பிறழ லாகும். ஆயி ம் நான் உன மன்னிப்ைபக் ேகட் க்ெகாள் கிேறன்.
இயற்ைகயால் உனக் குண்டான குணத்ைத, என

எண்ணங்கள் மாற்றத்

தகுந்தனவல்ல; மிகுந்த நற்குணம் வாய்ந்த ஒ வன் ெகட் டழிந்ததனால், மற்ற
உத்தமா◌்கெளல்லாம் நம நற்குணத்ைதவிட் ெடாழிவ தில்ைலேய; தீயைவ
ெயல்லாம் நற்குணம் வாய்ந்தவைககைளப்ேபால் ேம க்குக் கட் ய
ேபாதி
ேம. என

ம், நற்குணமான

தன்

ைவ மாற்றிடக் காரணமில்ைல.

ேகாாிக்ைகக ெளல்லாம் பாழாயின.

மா. எனக்கு எதனால் சந்ேதகம் பிறந்தேதா அதனாேலேய உனக்கு அங்ஙனமா
யி க்கலாம். ேபாய் வ கின்ேறன் என் ம் ெசால்லாமல் அவ்வள திடீெரன்
உன

ெபண்

பிள்ைளகைள-அன்பிற் குாிய பலமாம் பாசங்கைள,

இன்றி யைமயாக் காரண

தங்கைள-ஏன் விட்

உனக்கு அவமானத்ைத உண் பண்

யற்சிக்கு

வந்தாய்? நான் சந்ேதகிப்ப ,

ம் ெபா ட் டன் , என்ைனக்

காப்பாற்றிக் ெகாள் ம் ெபா ட்ேட, எனக் க
வாயாக. நான் உள்ளத்தில்
எண் வ எ ேவ யாயி ம் நீ உத்தம குண ைடயவனா யி க்கலாம்ேம. என் ேபைத ேதயேம! இன் ம் நீ பீடழிய ேவண் யேத! ெகா ங்ேகான் மன்னா,
உன அஸ்திவாரத்ைத உ திப்ப த்திக்ெகாள். ஏெனனில் நற்குணமான
உன்ைன எதிர்த்திட நா கின்ற ! உன காதகத் ெதாழில்கைள
அஞ்சா ெவளியில் அணிந்தி ; உன பட்டம் ஊ◌ா◌்ஜிதமாகிவிட்ட !-ஐயா,
நான் ேபாய் வ கிேறன். இக் ெகா ங்ேகால் அரசன ஆ ைகக்குக்
கீழ்ப்ப ந் ள்ள ேதயத்ைத, நிதி ைட கிழக்கு நில மண்டலத்ேதா
ெகா த்தா

, நீர் எண்

ேசா்த் க்

ம்ப யான அப்ப ப்பட்ட பாதகன் ஆகமாட்ேடன்.

மா. ேகாபித் க்ெகாள்ளாேத உன்னிடம்
உைரத்திட வில்ைல நான் நம நா
ைநந் தழிகின்ற

ற்றி ம் சந்ேதக ைடயவனாய்
ெகா ்ங்ேகா க் குட்பட்

என்ேற எண் கிேறன் நான் அ கண்ணீர்விட் ட கிற , தன் இரத்தத்ைதச்
ெசாாிகிற ஒவ்ெவா தின ம் ஒ
திய காயத்ைதப் ெபற் உடலெமல்லாம்
ண்ணைடகின்ற . ஆயி ம் என சுதந்திரத்தின்ெபா ட் சண்ைட ெசய்ய
அேநகர் தங்கள

ஆ தங்கைள ஓங்குவார்கெளன்

அன்றி ம் இவ்விடம், தயாள குண ைடய சிங்களத்
ஆயிரம்

எண்

கிேறன்;

அரசன், அேநகம்

ரர்கைள உதவியா யளிப்பதாக வாக்களித் தி க்கிறான். ஆயி

இைவ ெயல்லாம் இப்ப

யி ந்தேபாதி

ம், இக் ெகா ங்ேகான் மன்னன

ம்,
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தைலமீ

என் பாதத்ைத ைவத்

கத்தியினால் குத்தித்
ேதசம்,

க்கி ம் ெபா

, அப்ெபா

ன் பி ந்தைதவிட அதிகமான ெக திகைள

எப்ெபா ைத ம் விட
அரசா

மிதித்தி ம்ெபா

, அல்ல

ம் பாக்கிய மற்ற என்
ைடயதாய்,

ன்மார்க்கங்கள் ஏறிட்டதாய், அவ

பவனால், இன்

அைத என

க்குப்பின்

ம் அதிக இன்னைல அைட ம்.

ேம. அவர் யாரா யி க்கலாம்?
மா. நான், குறித்தி வ

என்ைனப்பற்றிேய; அைவகள் ெவளிப்ப ம்ெபா

காதகனான மகபதி ம், கறந்த பாைலப்ேபால் களங்க மற்றவன், என் ம்
எல்ைலயில் அடங்கா என
ர்க் குணங்க டன் சீ◌ா◌் க்கி
பார்க்குங்கால், அவைன ஒ

பாப

மறியாத பசு ெவன் ம், நம

ேபைத

மாந்தர்கெளல்லாம் எண் ம்ப , ேவ ேவ விதமான
ர்க்குணங்கெளல்லாம் என்னிடம் விைளந் ள்ளன என்பைத நான்
அறிேவன்.
ேம. பாழ் நரகத்தினின் ம் ெபா க்கி எ த்தா
ெகா ய பாதகன் அகப்ப தல் அாிதாம்.

ம், மகபதியாம் இப் பாவிையவிட

மா. அவன் கு ரன், காமா ரன், ேபா ண்ேமல் ேபராைச
ேமாசக்காரன்,

ப் ரட்டன்,

ராக்கிரமிப்பவன்,

ைடயவன்,
ர் எண்ண

ைடயவன்,

ர்க்குணங்கள் ஒன்ேற ம் குைறயின்றி ஒ ங்ேக கு ெகாண்
ப்பவன்,
இைத எல்லாம் ஒப் க்ெகாள்கிேறன்: ஆயி ம் என காமததிற்ேகா கங்குகைர
ெயன்பதில்ைல, உம

ெபண்சாதிகள், ெபண்கள், தாய்மார், கன்னியர்

அைனவ ம் கற்பழிந்தா

ம் அதைன ஆற்ற

யா ; என

தீர்மானத்ைதத்

தைடெசய் எதிர் தி ம் எதைன ம், ஒ
றம் க்கித் தள்ளி என
இச்ைசையத் திர்ப்தி ெசய்ேவன். இப்ப ப்பட்டவன் அரசா வைதவிட அந்த
மகபதிேய ேமலாகும்.
ேம. சுபாவத்தில கைரயின்றி மித மிஞ்சுதல் ெகா ைமயாம்! சுகமாய்த் தாங்கள்
அ பவித் க்ெகாண்
ந்த சிம்மாசனத்தினின் ம் அகாலத்தில் விட் ழிந் ,
அேநக அரசர்கள் அேதாகதி யைட ம் ப அக் குணமான ெசய்தி க்கிற .
ஆயி ம் உனக் குாிைமயானைத நீர் ேமற்ெகாள்ள அஞ்சேவண்டாம் இன் ம்.
நீர் வி ம் ம் சிற்றின்பங்கைள ேவண் ய மட் ம் ரகசியமாய் அ பவித்
ெவளிக்கு மாத்திரம் ேவட்ைக யில்லாதவராய்க் காட் தற்காலத் மனிதர்
கண்ணில் மண்ைணப் ேபாடலாகும் நீர். உம வி ப்பிற் கிைச ம் மடந்ைதயர்
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ெவகுவா

ண்

கற்பிற்ேக தங்கைள உாிைமயாக்க வி ம் ம் மாதர்கைள,

அவர்கள் மனம் அவ் வழி ெசல்வைத அறிந் ம், வாயிற் ேபாட் க்ெகாள்ள
ேவண் ெமன் ம் அப்ப ப்பட்ட ேகாரமான குணம் உம்மிடம் இரா .
மா. இதேனா , ர்க் குணங்களால் ஆக்கப்பட்ட என் சுபாவத்தில், எதனா
அடக்க
யாத ெபா ள்ேமல் அவா ஒன் ம் ேசா்ந்தி க்கிற

ம்

அதன்ெபா ட் ,
நான் அரசனாேவனாயின், பிர க்கைள ெயல்லாம் அவர்கள

நிலங்களின்

ெபா ட் ெகான் குவித்தி ேவன் ஒ வன ஆபரணங்கைள வி ம் ேவன்,
மற்ெறா வன மாளிைகைய இச்சிப்ேபன் எனக்கு எவ்வள அதிகமாய்க்
கிைடக்கின்றேதா, அவ்வள ம் இன்

ம் அதிகமாய் இச்சிக்க எனக்கு அவா

விைனத் த ம் அதன்ெபா ட் , நல்ேலாைர ம் ராஜ பக்தி ைடயவர்கைள ம்,
அவர்கள ெபா ைளப் பறித்திட அழிக்க ேவண் அநியாயமான
சச்சர கைள ண் பண் ேவன்.
ேம. ந

ேவனிற் காலத்ைதப்ேபால் க தினில் மாறி ம் காமத்ைதவிட இப் ெபா ள்
நைசயாம் ேபராைச அதிக ஆழமாய்ப் பி ப் ள்ள , ேவ ன்றி நன்றாய்

ெவந் யா விைளப்பதாகும் அ , ம ந்த நம மன்னர்க்கைளக் ெகான்ற
கூாியவாளா யி ந்தி க்கிற ஆயி ம் நீர் அஞ்சேவண்டாம் உம் ைடய
ெசாந்த மாக்கி, உம மனத்ைத ம் ரணம் ெசய் ம்ப யான ெசல்வம்
நிைறந் ள்ள சேகத மி. மற்ற நற்குணங்க டன் சீ◌ா◌் க்குங்கால் இத்
ர்க்குணங்கெளல்லாம் தாம் ெபா க்கத் தக்கனேவ.
மா. அத்தைகய நற்குணம் என்னிடம் அறேவ கிைடயாேத. அரசர்க

க்கு

அணிதலம்ேபான்ற அ ங் குணங்களான தர்மம், சத்யம், அடக்கம், ஸ்திர த்தி,
தானம், விடா யற்சி, தைய, பணி , பக்தி, ெபா ைம, ைதாியம், தளராைம
த யன அ வளேவ ம் என்னிடம் அகப்படா . ஆனால் ஒவ்ெவா
விதமான ர்க்குணத்தின் பிாி க ளைனத் ம் ஒவ்ெவான்ைற ம் அேநக
விதமாய்ச் ெசய்

த்திட, என்னிடம் ெசறிந்தி க்கின்றன அன்றி ம்,

எனக்குச் சக்தி மாத்திரம் இ க்குமாயின், நான் ஒற் ைம என்
அமிர்தத்ைத அ

ம் இனிய

நரகிற் ெகாட் , உலகத்தின் ஐக்கியத்ைத ெயல்லாம்.

ஒழித் க் கலங்கிடச்ெசய் , ேலாகெமல்லாம் ேக்ஷமத்ைத யிழந்
விட் டலறிடச் ெசய்ேவன்.
ேம. அந்ேதா! சேகத நாேட! சேகத நாேட!

வாய்
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மா. அப்ப ப்பட்ட ஒ வன் அரசாள அ கனானால், நீ ேபசு நான் ேமற்
ெசன்னப குண ைடயவேன.
ேம. அரசா

வதற் க கனா? அன்

உயிர் வாழ்வதற்ேக அ கனல்ல- அந்ேதா!

ரதிர்ஷ்டம் பி த்த ேதசேமா, ெகாைலக் கஞ்சா ெகா ங்ேகா லரசு ாி ம்
பாத்யைத யில்லாப் பாதகன் ஆள உன நற்காலத்ைத எப்ெபா
நீ ம ப
ம பார்க்கப்ேபாகின்றாேயா உன அரச வம்சத்தில் உண்ைமயில்
உதித்தவேர, தன

குைறகைள எ த் க் கூ ம் தன

வாக்கினாேலேய

சபிக்கப்பட் நின் , தன வம்சத்ைதேய ைவ பாழாக்குகின்றாேர!
உத்தமரான உம தந்ைத ம ள் ஒன்றில்லா மக ாிஷி ேபான்ற
மன்னனாயி ந்தார் உம்ைம ஈன் ெற த்த அன்ைனயாம் அரசி, பாதத்தால்
நிற்ைதவிட, பணிந்திட்ட காலம் அதிகமா ைடயவளாய், தான் வாழ்ந்த
ஒவ்ெவா தின ம் ஈச க்குத் தன் யிைர
அர்ப்பணம் ெசய் மறித்தாள். நீர் ேக்ஷமமாய் வாழ் ராக, நான் ேபாய்
வ கிேறன்! உம்ைமக் குறித்ேத நீர் குைற கூறிக்ெகாள் ம் இத் தீைமகள்
சேகத மியி னி்ன் ம் என்ைனப் பராாி யாக்கிவிட்டன-என் னிதயேம!
உன ேகாாிக்ைகயான இவ்விடம்
கின்ற .
மா. ேமக

மா, உன

உண்ைமயான நற்குணத்தினின் ம் உதித்த, இந்த

உத்தமமான யரம், நான் உன்மீ
மனத்தினின் ம்
அறேவ

ைடத் , உன

ஒப் க்ெகாள்

ம்ப

ெகாண்ட மாசுைடச் சந்ேதகங்கைள என

உண்ைமைய ம் உத்தம குணத்ைத ம் என்ைன

ெசய் விட்ட . ேபய்க் குண ைட பாதகனாம் மகபதி,

இவ்விதம் என்ைனப் பன் ைற ெதாடா◌்ந் , தன் பட்சம் என்ைனச் சா ம்ப
ெசய்ய யன்றான்; ஆகேவ எைத ம் அவசரப்பட் நம்பாதி க்கும்ப
ெபா ைம ைடய என
த்தியான என்ைன வ க்கின்ற அைனவர்க்கும்
ேமலாயி க்கும் அந்த ஜகதீசன் உனக்கும் எனக்கும் சாட்சியா யி க்கட் ம்,
ஏெனனில் இப்ெபா ேத உன எண்ணத்திற்கு என்ைன உட்ப த்திக்
ெகாண்ட குைறகைள ெயல்லாம் நான் மீட் க் ெகாள் கிேறன். இவ்விடேம,
என்மீ நான் குவித்த ெகா ைமகைள ம் குைறகைள ம் என சுபாவத்திற்ேக
ற்றி ம் விேராதமானைவ ெயன் ம், அைவகள் என்னிடம்
இல்லனெவன் ம்
ம க்கின்ேறன். இன் ம் நான் மாதைர அறிந்தவ னல்லன். ெபாய் கன்றவ
மல்லன்; எனக்குாிைமயானைத ம்

ராக்கிரமமாக எ த் க்ெகாள்ள எண்ணங்

ெகண்ட தில்ைல; கூறிய ெமாழியி னின் ம் ஒ
ஒ

ேபைய ம் மற்ெறா

ெபா

ம் பிறழ்ந்ேத னில்ைல,

ேபய்க்குக் காட் க் ெகாேடன்; உண்ைமயில் நான்
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சந்ேதாஷப்ப வ என் உயிர் வாழ்வி
ப்பதி ம் குைறந்த தன் .
தல் தல் நான் ெபாய் ைரத்த இப்ெபா
என்ைனப்பற்றி
எ த் ைரத்ேதேன இ தான். உண்ைமயில் என்னிட
உன்

ைடயதாம், நம

ேபைதத் ேதயத்தி

அைத ஆட்ெகாள்ளலாம். நம

ள்ள குணமான ,

ைடயதாம், உன் திச்ைசப்ப

ேதயத்ைத ேநாக்கிேய, வேயாதிகனான

சிவார்த்தன் நீ இங்கு வ வதற்கு ன் பதினாயிரம் ேபார்
ன்னேம சித்தமாகி, றப்பட் க் ெகாண்
ஒ ங்குேசா்ந் ெசல்ேவாம்; நம
அதிர்ஷ்ட வச ம் நம பக்க

ரர்க

டன்,

ந்தான். இப்ெபா ேத நாம்

பட்சம் நியாய மி ப்பேதேபால்
க்குமாக! என்ன ெமௗனமா யி க்கின்றாய்

நீ?
ேம. இப்ப ப்பட்ட பிாிய ம் அப் பிாிய மான விஷயங்கைள ஒேர காலத்தில்
ேகட் , இவற் ள் எ உண்ைம ெயனக் கண் பி ப்ப
ஒ வயித்தியர் வ கிறார்.
மா. சாி மற்ற

கஷ்டமா யி க்கிற .

பிறகு-அரசர் ெவளிேய வ கிறாரா, நான் அறிய ேவண் கிேறன்?

வ. ஆம் ஐயா அவரால் சுவஸ்தமைட ம்ப

ேபைத மாந்தர

ெப ங்

கூட்டெமான் அவ க்காகக் காத் நிற்கின்ற ; அவர்கள
சாஸ்திரத்தின் யற்சிைய ெயல்லாம் வியர்த்த மாக்குகின்ற

வியாதி வயித்திய
ஆயி ம் அவர்

ஸ்பர்சித்த மாத்திரத்தில் அவர்கள் உடேன சுவஸ்த மைடகின்றனர்,
அவர ைகக க்கு அப்ப ப்பட்ட மகத் வத்ைத ஜகதீசன்
அளித்தி க்கின்றார்.
மா. வயித்தியேர, உமக்கு வந்தனம் ெசய்கிேறன்.
(வயித்தியர் ேபாகிறார்.)
ேம. அவர் கூ வ

எந்த வியாதிையப்பற்றி?

மா. அைத ெகா ேநாய் எவ்வாேற கூ கின்றார் இ இவ்வ ங் குண மைமந்த
மன்னாிடத் ள்ள ஓர் அற் தமான ெசய்ைகயாம் நான் இங்கு வசிக்க
ஆரம்பித்த பிறகு பன் ைற அவர் இைதச் ெசய்தைதக் கண்
க்கிேறன்.
அவர் ஜகதீசைனக் குறித் எங்ஙனம் பிரார்த்தைன ெசய்கிறாேரா அ
அந்த ஜகதீசேன நன்கு அறிவார். ேதக ெமங்க

ம்

ங்கிரணப்பட் ,

கண்ணிற்குப் பாிதாபமாய், ரண வயித்தியர்களால் தீராெதன்

ைகவிடப்பட்ட,

ஆச்சாியகரமான ேநாய்களால் பீ க்கப்பட்ட மனிதைர, அவர், பவித்திரமான
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மந்திரங்கைள உச்சாித் , ெபான்னாற் ெசய்த குளிசத்ைத அவர்கள் க த்தில்
கட் , சுவஸ்தப்ப த் கிறார். இந்த சுவஸ்தப்ப த் ம், ஆசியாம் அ ங்
குணத்ைத, அவ க்குப் பின்வ ம் மன்ன க்கு, அவர் ைவத் விட் ப்
ேபாவதாகச் ெசால்லப்ப கிற . இந்த அ ர்வமான நற்குணத் டன், பின்
வ வனவற்ைற ன் னறிந் கூ ம் சக்தி ம் ஈஸ்வரன் அ ளால்
ெபற்றி க்கிறார்; இன்

ம் அேநக ஆசீர்வாதங்கள் அவர் அரசாட்சிையச்

சூழ்ந் நிற்கின்றன,
இைவகெளல்லாம் அவர் அ ள் நிைறந்தவெரன நமக்கு அறிவிக்கின்றன.
ேராஷன் வ கிறான்.
ேம. அேதா பா ம், யார் இங்கு வ கிற ?
மா. என்

ைடய ேதசத்தவேர, ஆயி

ம் அவைர அறிேயன் நான்.

ேம. என

நற்குணம் குன்றா இனிய பந் , நல்வர வாகுக உமக்கிங்கு.

மா. அவைர அறிேவன் இப்ெபா
நான். நாம் ஒ வைர ெயா வர்
சீக்கிரம் அறிந்தவர்க ளாகும்ப ஈசன் அ க்கிரகம் ெசய்வாராக!
ேரா. ஐயா, அப்ப ேய ஆகுமாக!
ேம. சேகத நா ,

ன் பி ந்த ஸ்திதியிேலேய இ க்கின்றதா?

ேரா. அந்ேதா! எளிய ேதசேம! தன்ைனத் தான் அறியேவ தயங்குகின்ற .
அைத நம

தாய்ப்

மிஎனக் கூற லாகா , ஸ்மசான

ேவண் ம். அவ்விடம், ஒன்

மி ெயனேவ கூற

மறியாதவன் தவிர, ேவெறான் ம் ஒ

நைகப்பைத ம் காண்கிேறா மில்ைல; அவ்விடம் ெப
ஆகாயத்ைதப் ேபதிக்கும் கூக்குர

ச்சும் லம்ப

ைற
ம்

ம் ேகட்கப்ப கிறேத ெயாழிய,

கவனிக்கப்ப கிறதில்ைல; அவ்விடம் ேத த

ல்லாப் ெப ம்

யரமான

சாதாரணமான மேனாபாவமாய்த் ேதான் கிற ; சாப்பைர அ த்தால்
இறந்தவன் எவன் என் ம் ேகட்பா ாில்ைல அங்கு; நற்குண
உயிர்கள், அவர்கள்
யில் தாிக்கும் ஷ்பங்கள் வா
அ ேநாய் வ
ன் ஆ யிர் பிாிகின்ற .

ைடேயார்

ன் ெபான் கின்றன;
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ேம. அந்ேதா! ஒன் ம் விடாேத
மா. கைடசி

ைரத்தீர், ஆயி

ம் அவ்வள ம் உண்ைமேய.

க்கம் என்ன?

ேரா. ஒ மணிக்கு ன் நடந்தைத எ த் ைரப்பவன் பழய கைத உைரப்பதாகப்
பாவிக்கப்பட் ஏளனத் க் குள்ளாகிறான் ஒவ்ெவா நிமிஷ ம் ஒன்
திதாய்க் கிளம் கின்ற .
ேம. என் மைனவி எப்ப

யி க்கிறாள்?

ேரா. ஏன், சுகமாய்.
ேம. என்

ைடய குழந்ைதக ெளல்லாம்?

ேரா. அவர்க

ம் சுகமாய்த்தான்.

ேம. ெகா ங்ேகான் மன்னன் அவர்கள் ேக்ஷமத்ைத நாசஞ் ெசய்
திட

யல வில்ைலேய?

ேரா. இல்ைல நான் அவர்கைள விட் வந்தெபா
நிம்மதியாய்த்தான் இ ந்தார்கள்.

அவர்கள்

ேம. வாய்ப் ேபச்சிற்கு இத்தனா ேலாபேமன்? உண்ைமைய உைர என்ன
சமாசாரம்?
ேரா. நான் பாரமாய் வகித்த சமாசாரங்கைள இங்கு உமக் கறிவிக்க சுமந்
ெகாண்

வந்த ெபா

, ஆ தபாணிகளாய் அேநகர் றப்பட்

ஓர் வதந்திையக் ேகள்வி

ற்ேறன்; ெகா ங்ேகான் மன்னன

ப்பதாக
ைசனியம்

ஆயத்தப் பட்டைத நான் கண்டப யால், இ என நம்பிக்ைகக்கு
ஜீவாய . உதவி ெசய்ய ேவண் ய சமயம் இ ேவசேகத மியில் உம
கண் பார்ைவயான
ரர்கைள உத்பவிக்கச் ெசய் ம், தங்க ைடய
க ந் யர்கைளக் கைளந் ெதறிவதற்காக நம அாிைவயைர ம் அமா◌்
ாியச் ெசய் ம்மா. நாம்அங்கு ேபாகப்ேபாகிற
தயாள குண

அவர்க

க்கு ேக்ஷமத்ைதத் த வதாகுக

ைடய சிங்களத் ததிபன் சுத்த

ரனாய சிவார்த்தைன ம்,
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பதினாயிரம் ரைர ம் நமக்குதவியாக வளித்தி க்கின்றார் இந்த
சிவார்த்தைனப் பார்க்கி ம் சிறந்த சுத்த ரன் இப் பரத கண்டலத்திேலேய
கிைடப்பதாி .
ேரா. அந்ேதா! இந்த சந்ேதாஷ சமாசாரத்திற்குச் சமானமான ஒன்றால் உங்க க்குப்
பதி ைரக்க அசக்தனா யி க்கின்ேறேன என்னிடத்தி ள்ள வார்த்ைதகேளா
எந்தக் கர்ேணந்திாியங்களி
கூவிடத் தக்கனவாம்.

ம் சிக்காதப , யா

ேம. அைவகள் எைதப்பற்றியைவ? ெபா
அல்ல

மற்ற கானகத்தில்

ஜன நன்ைமையக் குறித்தனேவா?

மனிதன் ஒ வன் மனத்ைத வாட் ம்

யரேமா?

ேரா. உத்தம குண ைடய எம் மன ம் அத் யரத்ைதக் ெகாஞ்சம் பகிர்ந்
ெகாள்ளாமற் ேபாகா ஆயி ம் அதில் அதிக பாகம் உம்ைமப் ெபா த்ேத
யாம்.
ேம. அ என் ைடயதானால், அைத என்னிட மி ந்
அைதச் சீக்கிரம் எனக்கு ஒப் வி ம்.

ஒளிக்காதீர்,

ேரா. தாம் இ வைரயில் ேகட்ட எல்லாச் சப்தங்கைளவிட மிக ம்
ெக தியானைவகைள உம ெசவி ட் கச் ெசய்வதற்காக, அைவகள்
என நாைவ எப்ெபா
ம் நிந்திக்கா தி ட்பனவாக
ேம. உம்! அைத இன்னெதன்

நான் ஊகித் தறியக்கூடம்.

ேரா. உம ேகாட்ைடையத் திடீெரன் பற்றிக்ெகாண்டனர் உம மைனவி
மக்கைளக் கு ரமாய்க் ெகான் விட்டனர் அவர்கள் ம ந்த விதத்ைத
உைரப்பெதன்றால், ெகால்லப் பட்ட ேபைதகளின் கணக்கில் உம
மரணத்ைத ம் ஒ ங்கு ேசா்த் க் கணக்கி வ தாகும்.
மா. க ைணக் கடலாம் கட ேள! என்ன அப்பா! உன்
க்ெகாள்ளாேத; உன்

யரத்ைத வாய் விட்டாற்

கத்ைத அவ்வா
வாய்விட் டாற்றாத

யரம், அதன் ெப ம் பாரத்ைத சகிக்காத இ தயத்திடம், பிறந்
அதின் காதில் ஓ வதாம்.
ேம. என் கு ந்ைதகள் கூடவா?

மா

ம்ப
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ேரா. மைனவி, மக்கள், ஆட்கள், அகப்பட்டவ ெரல்லாம்.
ேம. நான் அந்தச் சமயத்தில் அங் கில்லா தி க்கேவண் ம்! என்

ைடய

மைனவிகூடவா ெகால்லலப்பட்டாள்?
ேரா.

ன்ேப ெசான்ேனேன.

மா. உன் மனத்ைதத் ேதற்றிக்ெகாள் இச் சாக்காடாம்

யரத்ைதச் சுவஸ்தப்ப த்த,

நம ெப ம் பழிவாங்கைலக் ெகாண் , தக்க ஔஷதங்கைள நாம்
ெசய் ெகாள்ேவாம்.
ேம. அவர் குழந்ைதகைளப் ெபற்றிலர்-என்

ைடய அழகிய குழந்ைதகள்

அைனத்ைத மா? அைனத்ைத ம் என்றா ெசான்னீ◌ா◌்? ஹா! மா பபாதகக்
காதகா! எல்லாமா! என்ன, ஒேர விைசயில், குஞ்சு குட்

தாய் எல்ேலாைர ம்

ெகால்வதா?
மா. ஆண் மகனாக அதற்காக வாதா ம்.
ேம. ெசய்கிேறன் நான் அங்ஙனேம ஆயி ம் ஆண் மகனாக என் யரத்ைத ம்
வகித்திடல் ேவண் ேம எனக்கு மிக ம் அ ைமயாம் ெபா ள்கள் இவ் லகில்
ஒ கால் இ ந்தனி என்பைத நான் மறப்ப ெதங்ஙனம்? ஜகத் ரட்சகன்
இைவகைள ெயல்லாம் கண்ணால் பார்த் ம் அவர்கைளக் காத்திடா வாளா
இ ந்தாேரா? பாபியாம் ேமக

மேன, உன் ெபா ட் அவர்கள் எல்லாம்

ெகால்லப்பட்டார்கள்! நான் ஒன் மில்லாதவனா ம், அவர்கள் ஆ யிர்
ெகா ங் ெகாைலயினால் அபகாிக்கப்பட்ட அவர்கள குைறக க்காக
வல்ல என் குற்றங்களின் ெபா ட்ேட யாம் இனியாவ ஈசன்
அவர்க க்குச் சுகத்ைத யளிப்பாராக!
மா. இ ேவ, உன் வாளிைனக் கூ◌ா◌ிய தாக்கும் சாைணக் கல் லாகட் ம். உன்
யரமான ேகாபமாய் மாறட் ம் உன
அைத உ தியாக்கி உற்சாகப் ப த் .

மனத்ைத ம ங்க விடாேத,

ேம. ஹா! ெபண்கைளப்ேபால் என் கண்களினால் கண்ணீைர குத் , என்
நாவினால் பிதற்றக் கூ ம் என்னால்! ஆயி ம் க ைணக் கட ேள! தடங்கல்
அைனத்ைத ஔயம் ெவட் த் தள்ளி, இச் சேகத நாட் ப் ேபைய ம்
என்ைன ம் எதிர் எதிராக நி த் ம் என வாளின் ச்சுக்குள்ளாக அவைனக்
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ெகாண் வந் வி ம் அப் றம் அவன் தப் வானாயின், அவைன ம் நீர்
மன்னிப்பீராக!
மா. ஈதாம் ஆடவ க் குாிய வார்த்ைத. வா ங்கள் நாம் ேபாேவாம் அரசனிடம்
நம ைசனியம் சித்தமா யி க்கிற நாம் ெசய்ய ேவண் மிகுதியா
யி ப்பெதல்லாம் நாம் விைட ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் யேத. மகபதி
ப க்குச் சித்தமா யி க்கிறான், அப் ப யிைன ேயற்றிட ேதவைதக ம்
ஆயத்தப்ப கின்றன. க த்தின் இச்சைசப்ப களிப் ைடயவரா யி ம்
நீ த்த நிசியாயி ம் கழிந் கதிரவன் உதிக்க ேவண் யேத.
காட்சி

கின்ற .

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

ஐந்தாம் அங்கம் --

தல் காட்சி

இடம்-அரண்மைனயிேலார் அைற.
ஓர் ைவத்திய

ம், ஓர் பாங்கி ம் வ கின்றனர்.

ைவத். இரண்

ர

உன்

டன் நான் காத்தி ந் ம், நீ கூறியதி

ஒன் ங் கண் லன். அவர்கள் கைடசி
பாங். மகாராஜா

த்த சன்னாகமாய்ச் ெசன்ற

ப க்ைகயினின் ம் எ ந் , தன
தன

ைற உலாவிய

ண்ைமைய

எப்ெபா

?

தல், மகாராணியவர்கள்

ேபார்ைவையப் ேபார்த் க்ெகாண் ,

ெபட் ையத் திறந் , காகிதத்ைத ெவளியி ெல த் , அதைன ம த் ,

அதன்மீெத தி, அைதப் ப த் , பிறகு அைத

த்திைரயிட் , ம ப

ப க்கப்ேபானைதப் பாத்தி க்கின்ேறன், இவ்வள ம் நல்ல
க்கும்ெபா
.

க்கத்தி

ைவத். உறக்கத்தின் பலைன அைடந் ம், விழித்தி ங்கால் ெசய்தி ம் ேவைல
யைனத் ம் ெசய்ய, சுபாவேம மிக ம் மாறியி க்கேவண் ம். இந்த
றக்கத்தின் கலக்கத்தில் உலா தல்
எப்ெபா தாவ , அவர்கள் ஏதாவ

த ய ெசய்ைககள் தவிர,
ேபசியைதக் ேகட்

க்கினறாயா?

பாங். ஐயா, அவர்கள் கூறியைதமாத்திரம் உம்மிடங் கூற மாட்ேடன் நான்.

ம்
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ைவத். அைத நீ ெயன்னிடங் கூ வதில் தவ றில்ைல அன்றி ம் நீ அவ்வா
கூறேவண் ய அதி அவசியம்.
பாங். உமக்குங் கூறமாட்ேடன், ேவ ெறவர்க்குங் கூறமாட்ேடன் நான் ேகட்டைத
நான் ஜீப்ப த்த சாட்சி ஒ வ மில்ைலேய! அேதா பா ம்! அேதா
வ கிறார்க ளிங்ேக!
மகபதி மைனவி ஒ

வி

விளக்ைகக் ைகயிற் ெகாண்

வ கிறாள்.

இந்த உைடயில்தா ெனப்ெபா
ம் வ வார்கள்-என் யிர்மீ தாைணப்ப உறங்குகின்றார்கள் நன்றாய்!-ஒ பக்கமாய் ஒ ங்கி யி ந் கவனி ம்.
ைவத். அந்த விளக்கு அவர்க ளிடம் எப்ப

வந்த ?

பாங். அவர்கள் பக்கத்தி
ந்த அ , தன் பக்க ல் விளக்ைக ெயப்ெபா
ைவத்தி க்கின்றார்கள் அங்ஙனம் கட்டைளயிட்
க்கின்றார்கள்.
ைவத். அேதா பார், அவர்கள

ம்

கண்கள் திறந்ேத யி க்கின்றன.

பாங். ஆம், அைவகளில் உணா◌்ச்சிெயன்ப தில்ைல.
ைவத். என்ன ெசய்கிறார்கள் அவர்கள் இப்ெபா
எப்ப த் தன் ைககைளத் ேதய்க்கிறார்கள்!

? அேதா பா◌ா◌்!

பாங். தன் ைககைளக் க
வ ேபால் அபிநயிப்ப , அவர்க ைடய சாதாரண
வழக்கம். இம் மாதிாியாகக் கால் நாழிைகையக் கழிக்க நான்
கண்
க்கின்ேறன்.
ம.ம. இேதா, இன்

ம் ஒ

கைற!

ைவத். ேகள்! ேபசுகிறார்கள். என்

ைடய கியாபகத்ைத ஊ◌ா◌்ஜிதப் ப த் ம்

ெபா ட் , அவர்கள் வாயினின் ம் வ ம ெசாற்கைள வைரந் ைவக்கிேறன்.
ம.ம. ஒழிந்
இரண்

ேபா! கைட ெகட்ட கைறேய! ேபாகிைறயா, இல்ைலயா ?-ஒன் ,
ஏன்? ஆயின் ெசய்யேவண் ய காலந்தான்-நரக ேவதைன!-சீ!

பிராணநாதா!-

! பைட ரனா யி ந்

பயப்ப கிறீரா? யா க்குத் ெதாிந்தால்
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தாெனன்ன, நாம் பயப்ப வா ேனன்? உன்னதப் பதவியி

க்கும் நம்ைம

இதற்கு உத்தரவாதம் ெசய் ம்ப ஒ வரா ங் ேகட்க
யாேத?!-ஆயி
அந்தக் கிழவ க்கு உட ல் அவ்வள ரத்தம் இ ந்தி க்கு ெமன்

ம்

யாெரண்ணியி ப்பார்கள்?
ைவத். அைதக் கவனித்தைனயா?
ம.ம. வாபீநகரத் ப் பிர விற்குத் ைதய ெலா த்தி யி ந்தாள்- எங்ேக யி க்கிறாள்
இப்ெபா
அவள்?-என்ன! இந்தக் ைககள் எப்ெபா
ம் பாிசுத்த மாகாவா?அ ேவண்டாம் இனி! பிராணநாதா! அ ேவண்டாம் இனி. நீர்
தி க்கிட் ப் பயந் எல்லாவற்ைற ங் ெக க்கின்றீர்கள்.
ைவத். சாி! சாி! உனக்குத் ெதாியக்கூடாத விஷயத்ைதத் ெதாிந் ெகாண்டைன.
பாங். அவர்கள் ேபசக்கூடாத விஷயத்ைத அவர்கள் ேபசியி க்கிறார்கள்,
அதற்குச் சந்ேதக மில்ைல. அவர்கள் அறிந்த விஷயம் அந்த ஈச க்குத்தான்
ெதாி ம்.
ம.ம. இேதா, இங்கு இன் ம் இரத்தத்தின் வாசைன யி க்கிற . இ◌்ந்தச் சி
ைகைய ஐரான் ேதசத் அத்தர்க ெளல்லாம் சுகந்த ைடய தாயச் ெசய்யா!ஹா!-ஹா!-ஹா!
ைவத். என்ன ெப
ச்சு அ ! அந்த இ தயத்தில் அதிக
அங்கியி க்கேவண் ம்.
பாங். அந்த உன்னதப் பதவிேய கிைடப்பதாயி
இ க்க ஒப்பிேடன்.

யரம்

ம், என் உட ல் அந்த இ தயம்

ைவத். சாி-சாி-சாிபாங். சாியா யி க்குெமன்

சுவாமிையப் பிரார்த்திப்ேபாம்.

ைவத். இந்த வியாதி ெயன் ைவத்தியத்திற் குட்படாத . ஆயி ம் உறக்கத்தில்
எ ந் நடந்தவர்கள் பாிசுத்த மனத்தினராய் தங்கள் ப க்ைகயில் ஆவி
பிாிந்தைத நான் அறிந்தி க்கிேறன்.
ம.ம. ைககைளக் க விக்ெகாள்

ம், உம

ப க்ைகப் ேபார்ைவையப்
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ேபார்த் க்ெகாள் ம் கம் அத்தைன ெவ த் க் காட்டாதீர்- நான்
உமக்கு ம ப
ம் கூ கின்ேறன். பா ேகாபன் ைதக்கப்பட்டான்
ம ந்த பின் ம
ம் வரமாட்டான்.
ைவத். அ கூடவா!
ம.ம. ப க்ைகக்கு, ப க்ைகக்கு! யாேரா கதைவத் தட் கிறார்கள். வா ம், வா ம்,
வா ம், உம

ைகையத்தா ம்-நடந்தைத மாற்ற நம்மா லாகா -ப க்ைகக்கு,

ப க்ைகக்கு, ப க்ைகக்கு!
(ேபாகிறான்)
ைவத். அசங்கியமான விஷயங்கெளல்லாம் இரகசியமாய்ப் ேபசப்ப கின்றன
ெவளியில் ேகாரமான கி த்தியங்களினால் ேகாரமான ெதாந்திர கள்
விைளகின்றன. கலக்கப்பட்ட மன ைடயவர்கள் தங்கள் இரககியங்கைளத்
தங்கள் காதிலாத் தைலயைணகளிடம் கூறி பாரம் நீங்குவார்கள். மகாராணிக்கு
ைவத்திய தவிையவிட ெதய்வத்தின் உதவிேய அதிகமாய்
ேவண் யி க்கிற . ஈசேன! ஈசேன! எங்கைள ெயல்லாம் மன்னிப்பீராக!அவர்கைள ஜாக்கிரைதயாய்ப் பார்த் க்ெகாள். அவர்கள் அ கினின் ம்
தனக்ேக ெக திைய ண் பண்ணிக்ெகாள்ளத் தக்க எல்லா வஸ் கைள ம்
எ த் வி .
எப்ெபா
ம் அவர்கள்மீ கண்ணா யி . சாி, நாம் ேபாேவாம், வா. என்
மனத்ைத ம ண் டச் ெசய் என் கண்கைளக் கலக்கிவிட்டார்கள். நான்
எண் வ ெதாழிய எ த் ைரக்க லாகா .
பாங். நான் வ கிேறன், ைவத்தியேர (ேபாகிறார்கள்.)
காட்சி

கின்ற .

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

அங்கம் 5. -- இரண்டாம் காட்சி.
இடம்-

மசினத் த கி

த்த ேபாிைககைள
மீன

ள்ள பிரேதசம்.
ழக்கி,

வஜ படங்கள்

த யன ெகாண் ேபாகின்றனர்

தன், ேக ேநசன், அங்குசன், லவணகன், ேபார்

ரர்கள் வ கின்றனர்.

மால்ேகாமளன், அவன பந் சிவார்த்தன், நற் சீமான் ேமக மன், இவர்கள்
வ ம் சிங்க்ளத் ச் ைசனியத்ைத அைழத் க்ெகாண் அ கில் வந்தி க்கின்றனர்.
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பழி வாங்கேவண் ெமன்கிற எண்ணங்கள் அவர்களிடம் எாிந்
ெகாண்
க்கின்றன அவர்க ைடய ெசாந்த காரணங்கள் மறத் ப்ேபான
மனிதைன ம் கு தி பாய்ந்தி ம் ேகாரமான த்தத்திற்கு உந்திடச் ெசய் ம்
அ. பரணிக் காட்ட கில் அவர்கைள நாம் நன்கு சந்திப்ேபாம் அந்த வழிதான்
அவர்கள் வ கின்றனர்.
ேக. தனலாபன் தன் தமய

ட னி க்கிறதாக யா க்காவ

ெதாி மா?

ல. அவ ாில்ைல அங்கு என் நான் உ தியாய்க் கூறக்கூ ம், ஐயா அங்கி க்கும்
சீமான்கள் எல்ேலா ைடய ஜாபிதா ஒன் என்னிடம் இ க்கிற சிவார்த்தன்
பிள்ைள இ க்கின்றான் அங்கு; இப்ெபா
தான் வா பம் வாய்ந்த
அேநகம் திரா இைளஞ ம் அவ்விடம் இ க்கின்றனர்.
மீ. ெகா ங்ேகான் மன்னன் என்ன ெசய்கிறான்.?
ேக.

மசினத் ப் ெப ங் ேகாட்ைடைய அதிகமாய்ப் பலப்ப த்திக்
ெகாண்
க்கிறான். அவ க்குப் பயித்தியம் பி த்தி ப்பதாகச் சிலர்
கூ கின்றனர் அவன்மீ அவ்வள ெவ ப் க் ெகாள்ளாத சிலர் அைத
ராேவசம் என் கூ கின்றனர். வியாகுலத்தினால் பீ க்கப்பட்ட
அவன் மனத்ைத அவனால் அடக்கி ஆள
யவில்ைல.

அ. ரகசியமாய் அவன் ாிந்த ெகாைலகெளல்லாம் தன்ைன வந் பாதிப்பைத
இப்ெபா
தான் உணா◌்கிறான் அவன். இப்ெபா
ஒவ்ெவா நிமிஷ ம்
உண்டாம் கலகங்கள் அவனிைழத்த நம்பிக்ைகத் ேராகத்ைதச் சுட் க்காட்
ஏளனம் ெசய்கின்றன அவன ைசனியங்க ெளல்லாம் அவன கட்டைளக்
கஞ்சி நடக்கின்றனேவ ெயாழிய, அவன்மீ ள்ள பிாிதியா லன் ஒ
தத்தி ைடய சட்ைடயான ஒ குள்ளத் தி டன் உட ன்மீ எங்ஙனம்
தளா◌்ந் ெதாங்குேமா, அங்ஙனேம அவன உன்னதப் பதவி ம்
அவ க்குப் ெபா த்தமா யிராதைத இப்ெபா
காண்கிறான்.
மீ. அவன் மனத்தி

ப்பெதல்லாம், அவ்விடம் இ ப்பதன் ெபா ட்

குைற கூறிக்ெகாள்

ம்ெபா

தன்மீதிேலேய தி ம்பி எதிர்த்

தங்கள்மீேத

, ஹிம்சிக்கப்பட்ட அவன் அறிவான ,
நிற்பைதக் கண் , எவன்தான் குற்றம்

கூ வான்?
ேக. நல்ல , உண்ைமயில் நாம் எவ்விடம் கீழ்ப்ப ந்

நடக்க ேவண் ேமா,
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அவ்விடம் அக் கடைமையச் ெச

த்த நடப்ேபாம் நாம். நம

ேதசத்ைதப்

பீ த்தி க்கும் வியாதிையப் ேபாக்கி ம் ைவத்தியைனச் சந்தித் , அவ
கலந் , இப் பீைடையக் கழித்தற்ெபா ட் , நம
மைனத் ம் சிந் ேவா மாக.
ல. அல்ல

தகுந்தப

இவ் வரைச வளா◌்த்

ேதசத்தி

டன்

ள்ள உதிர

அதைனச் சுற்றியி க்கும் ல்

ண் கைள ெயல்லாம் அழித்திட எவ்வள ேவண் ேமா, அவ்வள
சிந் ேவாம். நம பைடகைளக் ெகாண் பரணிக் கா ஏகுேவாம்.
(ேபார் ரர்க
காட்சி

டன் கடந்
கின்ற

ேபாகின்றனர்)

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

அங்கம் 5. இடம்----

ன்றாங் காட்சி.

மசினம். அரண்மைனயில் ஓர் அைற.

மகபதி, ைவத்தியன், ேசவகர்கள் வ கின்றனர்.
ம. எனக்கு ஒ

ெசய்தி ங் ெகாண் வர ேவண் யதில்ைல; ஓ ப்ேபாகட் ம்

எல்ேலா ம்; பரணிக்கா

மசினத்திற்குப் ெபயர்ந்

வ ம்வைரயில் நான்

பயத்தினால் பீ க்கப் பட மாட்ேடன். மால்ேகாமளன் என்

ஞ் சி வன் என்?

ெபண்ணின் வயிற்றிற் பிறந்தவன் அன்ேறா அவன்? மனிதர்க க்கு இனி
வரப்ேபாகின்றைத ெயல்லாம் ன்ேப அறிந் ள்ள மாயாவிகள் "ஒன் ம்
அஞ்சாேத மகபதி; ெபண்ணின் வயிற்றிற் பிறந்த ஒ வனா ம் உனக்குத்
தீங்கிைழக்க
யா " என் கூறி யி க்கின்றன என்னிடம்--- ஆகேவ
ேராகச் சிந்ைத ைடய தைலவேர, நீங்கள் எல்லாம் என்ைன விட் ச்
சிங்களத் ச் சீமான்க

டன் ேபாய்ச்ேச ங்கள். என்ைன யாண்

ம் மன ம்,

நான் வகிக்கும் இ தய ம், சந்ேதகத்தினால் சாயா , பயத்தினால் ந ங்குறா ,
என் ம்.
ஒ

ேசவகன் வ கிறான்.

பயந்த

க

ைடப் ப க்காளிப் பயேல! நீ பாழாய்ப்

ேபாக! இந்தப் ெபட்ைடயின்

கத்ைத எங்கு ெபற்றைன?
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ேச. அங்ேக - பதினாயிரம் ெபயர் ம. ெபட்ைடகளா, மைடயா?
ேச. ேபார் ரர்கள், அரேச.
ம. ெபட்ைடையப்ேபால பயந்தி ங் கட்ைடத் த யா! உன்
ெகாண் , சிவந்திடச்ெசய்

கத்ைதக் கிள்ளிக்

உன் பயத்ைத மைற; யாரடா, அந்தப் ேபார்

ரர்கள்?
---- மைடயா! நீ ெசத்
எவ

மண்ணாய்ப் ேபாக! உன் பயந்த

க்கும் பய ண்டாகும் - தத்தி

கத்ைதப் பார்த்தாேல

ஞ்சி! யாரடா, அந்தப் ேபார்

ரர்கள்?

ேச. மன்னிக்கேவண் ம், மகாராஜா, சிங்களத் ச் ைசனியங்கள்.
ம. உன்

கத்ைதக் காட்டாேத ெயன் ன் !

[ேசவகன் ேபாகிறான்]
ேசந்தா !- ஏன் மனம் ஒ

வாரா யி க்கின்ற . நானிைதக் கா

ங்கால் - யார்

அங்ேக? ேசந்தா ! - இந்த த்தமான என்ைன எப்ெபா
ம்
சந்ேதாஷத்திலாவ
ைவத்தி ம் - அல்ல இப்ெபா ேத என்ைன அழித்தி ம். நான் ெந நாள்
உயிர் வாழ்ந் விட்ேடன். வற்றலாய் உலர்ந் ப த்த சரைகப்ேபால் என்
வாழ் வரண் விட்ட . வேயாதிகத்தி ெலா வன் தன்ைனப் பின்ெதாடர
வி ம் ம் க ம், அன் ம், பணி ம், அன்பர் கூட்ட ம், நான் அைடேவ
ெனன்ெறதிர்பார்த்தல் வியர்த்த மாகும்; அைவக

க்குப் பதிலாக, ெவளியில்

கூறாவிட்டா ம் உள்ளத் ள்ேள யி க்கும் சாபைன ம், வாயினாற்
கன்றி ம் கம ம் அைடந்தி க்கிேறன். அைத ம் ேபைத மாந்தர்
ம ப்பார்கள், ஆயி

ம் அங்ஙனஞ் ெசய்ய அஞ்சுகின்றனர். ேசந்தா !-

ேசந்தன் வ கிறான்.
ேசந். மகாராஜாவின் சித்தம் என்ன?
ம. இன்

ம் என்ன சங்கதி ?
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ேசந். அரேச,

ன் உைரக்கப்பட்டெதல்லாம் ஊர்ஜிதப்ப த்தப்பட்ட .

ம. ஆயின், என் என்பினின் ம் நிணமான
ண்டந் ண்டமாய் ெவட்
ெய க்கப்ப ம்வைரயில் நான் த்தம் ெசய்கிேறன். ெகா என் ைடய
கவசத்ைத !
ேசந். இதற்குள்ளாக அ

அவசிய மில்ைல.

ம. நான் அைத அணிந் ெகாள்கிேறன்.- இன் ஞ் சில குதிைர ரர்கைள ய ப்பி
சுற் ப் பிரேதசம் எங்கும் சுற்றிப் பார்க்கச் ெசால். பயத்ைதப்பற்றி
ேபசுபவர்கைள ெயல்லாம் கயிற்ைறக் கட் த் க்கி விடச் ெசால் - என்
கவசத்ைத ெயனக்குக் ெகா . - ைவத்தியேர. உம ேநாயாளி ெயங்ஙன
மி க்கின்றாள்?
ைவத். அப்ப

ேநாய் ஒன் ம் அதிகமாய்க் காேணாம், அரேச, - அவர்கள் மனைதச்

சஞ்சலங்கள் ஒன்றன்மீ ெதான்றாய் அதிகமாய் பீ ப்பதனால், தக்கப
உறக்கம் வரா கலக்கப்பட்
க்கின்றனர்.
ம. அதற்குத்தான் சிகிச்ைச ெசய்யேவண் ம் நீர். வியாகுலமைடந்த மனைதச்
சுவஸ்தப்ப த்த
யாதா உம்மால்? ேவ ன்றிய ேவார் யரத்ைத ஓர்
மனத்தினின் ம் பி ங்கிெயாிந்
ைளயில் வைரயப்பட்
க்குந்
யரங்கைளத்

ைடத் தழித் , இ தயத்ைத ேயங்கிடச் ெசய் ம்

ெப ங்கஷ்டத்ைதக் ெகா க்கும் பீைடைய, மனத்தினின்

மகற்றி,

இன்பத்ைதத் த ம் மறதிெயன்

யாதா

ம் ம ந்தினால் மாற்ற

ைவத். இவ் விஷயத்தில் பிணியாளிேய தனக்குச் சிகிச்ைச ெசய்
ேவண் ம்.
ம. ஆயின் உம

ம்மால்?

ெகாள்ள

ம ந்ைதக் ெகாண் ேபாய் மாட் ற்குப் ேபா ம் !

அப்ப ப்பட்ட ஔஷதம் எனக்கு ேவண்டாம் ெகாஞ்ச ம். - வா, என்
கவசத்ைத ெயனக்குப் ேபா

; என் ெசங்ேகாைலக் ெகா

- ேசந்தா, அ

ப்

ெவளிேய - ைவத்தியேர, என் பாைலயக்காரர்கெளல்லாம் என்ைன விட் ப்
பறக்கின்றனர் - வா, வா, அப்பா, சீக்கிரம்- ைவத்தியேர, என

நாட் ன்

பீைடையப் பாிேசாதித் , அதன் வியாதிையக் கண் பி த் , சுவஸ்தப்ப த்தி,
ன்ேபால் சுக மைடயச் ெசய் ராயின், திைச ெயங்க
ண்டாகும்ப

உம்ைமப் கழ்ந்தி ேவன், அவ்வா

ம் பிரதிெதானி
உம

கழ் அதிகமாய்ப்
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பர ம். - எ த் வி இைத - எந்த ேநர்வாளம், ரம் அல்ல மற்ெறந்த
விேராசனமாவ ெகாதித் இந் நாட் னின் ம் இச் சிங்களவைரக் கழிக்க
யாதா? - அவர்கைளப் பற்றி நீர் ேகள்விப்ப கிறீர்களா?
ைவத். ஆம், அரேச ; மகாராஜா அவர்க ைடய த்த சன்னாகமான
எங்கைளக் ெகாஞ்சங் ேகட்கும்ப ெசய்கிற .

அைதப்பற்றி

ம. இைத ெயன் பின்னால் ெகாண் வா - பரணிக்கா
ம சினத் த கில்
வ மள ம் பயப்பேடன் நான் சாத க்கும் சாக்காட் ற்கும். [ேபாகிறான்]
ைவத். [ஒ
றமாக]
லாப ம் ம ப
காட்சி

மசினத்ைத விட் த் ெதாைலந் ேபாேவனாயின் எந்த
ம் என்ைன இ த்திடா இவ்விடம். [ேபாகிறார்கள்.]

கின்ற .

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

அங்கம் 5. --

நான்காவ

காட்சி.

இடம் - பரணிக்காட்ைட ய த்த பிரேதசம்.
த்த ேபாிைகைய
ேபாகின்றனர்.

ழக்கி

வஜ படலங்கைளக்ெகாண்

மால்ேகாமளன், வேயாதிகச் சிவார்த்தன், அவன

ரர்கள்

குமாரன், ேமக

ேக ேநசன், அங்குசன், லவணகன், ேராஷன் ேபார் ரர்க
மா.

ேபார்

மன், மீன

தன்,

டன் வ கின்றனர்.

களில் பயமின்றி நாம் வசித்தி ம் நாட்கள் அ கினில் வந் விட்டனெவன்
நான் நம் கிேறன்.

மீ. அைதப்பற்றி நாங்கள் அ
சி. இ

எந்தக் கா , நம

வள ம் சந்ேதகப்படவில்ைல.

எதிாி

ப்ப

?

மீ. பரணிக் கா .
மா. ஒவ்ெவா

ேபார்

எ த் க்ெகாண்

ர

ம் ஒ

மரத்தின் கிைளையத் தறித்

தன்

ேபாகட் ம் ; அப்ப ச் ெசய்வதினால் நம

ன்னாக

ைசனியத்தின்
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ெதாைக மைறக்கப்பட் , ஒற்றர்கள் ேபாய் நம்ைமப்பற்றி உைரத்தி ங்கால்
தவ வார்கள்.
ேபா. அப்ப ேய ெசய்கிேறாம்.
சி. நம்பிக்ைக அதிகமா

ள்ள ெகா ங்ேகான் மன்னன், இன்

ம்

மசினத்திேலேய

இ ப்பதாக வன்றி ேவெறான் ம் ேகள்விப்ப கிேறா மில்ைல; நாம் அைத
ற் ைக யி வதற்கு உடன்ப வான் அவன்.
மா. அ தான் அவன ெப ங் ேகாாிக்ைக ; ஏெனனில் சமயம் ைவக்கும்
ெபா ெதல்லாம் அவன ைசனியத்தில் ெபாிேயார் சிறிேயார் அைனவ ம்.
அவைன விட் நீங்கி அவன விேராதிக ளாகின்றனர். அவ க்குக் கீழ்ப்
ப ந்தி ப்பவர் கெளல்லாம் பலவந்தத்தினால் அங்ஙனம் இ க்கின்றனர் ;
அவர்கள் மன அவ்விடம் இல்ைல.
ேம. நம

காாியம் ைககூ ய பிறகு நம

ெவளியி ேவாம் ; இப்ெபா

உண்ைமயான தீர்மானங்கைள

சுத்த

ரர்களாய் த்த சன்னத்த ராேவாம்.

சி. நம உைடைம இன்ன , கடைம இன்ன என் தக்கப , நமக்கு
கண் ப்பாய்த் ெதாிவிக்கும்ப யான காலம் ெந ங்கிவிட்ட . எண்ணமி ம்
ேயாசைனகள் அைவகளின் உ தி யில்லாக் ேகாாிக்ைககைள உைரப்பனவாம்,
கண் ப்பான
ேவா கத்தி ெவட் களினால்தான் தீர்மானிக்கப்பட
ேவண் ம். ஆகேவ அைதக் குறித் நம சண்ைடைய நடத் ேவாம்.
[எல்ேலா ம் ேபார் ரர்க
காட்சி

டன் கடந்

ெசல்கின்றனர்.]

கின்ற .

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

அங்கம் 5. -இடம்:

ஐந்தாங் காட்சி.

மசினத் க் ேகாட்ைடக்குள்.

மகபதி ம், ேசந்த

ம் வ கிறார்கள்.

ேபார் ரர்கள், ேபாிைககைளப் ழங்கிக் ெகாண்
பி த் க்ெகாண் வ கின்றனர்.

வஜங்கைளப்
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ம. ேகாட்ைடயின் ெவளி மதில்களில் நம

ெகா கைளக் கட் த் ெதாங்க

வி ங்கள்; ' வ கின்றனர், வ கின்றனர்' என்ேற இன் ம் கூச்சலா
யி க்கின்ற . நம ேகாட்ைடயின் பலமான
ற் ைக யி பவர்கைள
இகழ்ந் நைகத்தி ம். ேநாயினா ம் பசியினா ம் அைனவ ம் நசிக்குமள ம்
அவர்கள் ற் ைக ேபாடட் ம். நமக் குதவி ெசய்ய ேவண் ய உதவிைய
அவர்கள் ெபற்றிராவிட்டால், அவர்கைள நாம் ைதாியமாய் ேந க்கு ேநராக
எதிர்த் , அவர்கள் வந்த வழி
ரத்தி ய தி க்கலாம்.
[உள்ேள ஸ்திாீகளின் அ

ட் ற்குத் தி ம்பிப்ேபாகும்ப

குரல் ேகட்கிற .]

என்ன சப்தம் அ ?
ேச. அ

ஸ்திாீகளின் அ

குர லாம், அரேச. [ேபாகிறான்.]

ம. பயம் என்பதின் சிைய சற்ேறறக் குைறய ற்றி ம் மறந் விட்ேடன் நான்.
இரவில் கூக்குரைலக் ேகட் என் ஐம்ெபாறிக ம் குன்றிப் ேபாயி க்கும்
சமயம் ஒன்றி ந்த , க்ககரமான ஒ கைதையக் ேகட் என உட
ேராம ெமல்லாம் சி ர்த் உயிர் ெபற்றனேபால நின்றி க்கும் அப்ெபா

ள்ள
.

அபாிதமான ேகாரங்கைள நான் வி ங்கியி க்கிேறன்; என ெகாைலக்
கஞ்சாக் ெகா ய எண்ணங்க க்கு மிக ம் சுபாவமான பீதியான என்ைன
இனி ஒ கா ம் தி க்கிடச்ெசய்யா .
ம ப

ம் ேசந்தன் வ கிறான்.

எதற்காக அக் கூக்குரல்?
ேச. அரேச, மகாராணி அவர்கள், மரணம் அைடந்தனர்.
ம. இன்

ம் ெகாஞ்ச காலம் ெபா த்

இறந்தி க்கேவண் மவள் ; அப்ப ப்பட்ட

வார்த்ைதக்கு அக் காலம் வாய்ந்ததாயி க்கும் நாைள, நாைள, நாைள என்
நா க்கு நாளாக ெமல்ல நகர்ந் ெசல்கிற காலந்தம்வைரயில் இங்ஙனம்,
கடந்த நம நாட்கெளல்லாம் மைடயர்கைள மண்ணாம் மரணத்திற்கு வழி
காட் க்ெகாண் ேபாய்விட்டன. ெமல் ய சுடேர ! அவிந் ஒழிந் ேபா !
உலக வாழ்க்ைக ெயன்ப நடமா ம் ஒன் மில்லாச் சாைய யாம் ;
அரங்கத்தில் அைர நாழிைக குதித் க் கூத்தா பிறகு ஒ வ மறியாத ப
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மைறந் ேபாகும் எளிய நடனாம் மனிதன். அதிக சப்த ம் அட்டஹாச ம்
அடங்கியதா ம் அர்த்தத்தில் ஒன் மில்லாததா
கார ெனா வன் பிதற்றிய கைதேய யாகும்.
ஒ

மி க்கும் பயித்தியக்-

தன் வ கிறான்.

ஏேதா வாயாட வ கின்றாய் நீ; சீக்கிரம் உன் கைத யாகட் ம்.
. மகாராஜா, நான் எைதப் பார்த்ேதேனா அைத உம்மிடம் உைரத்திடேவண் ம்,
ஆயி ம் எப்ப ச் ெசய்வ என்பைத அறிகிேலன்.
ம. சாி, ெசால் சீக்கிரம்.
. குன்றின்மீ

நான் காவல் காத்

ேநாக்க, உடேன அக் கா

நிற்ைகயில் பரணிக் காட் ன் பக்கமாக

நடந்

வ வ

ேபால் ேதாற்றிய ெதனக்கு.

ம. ெபாய் ேபசுகிறாய் க ைதேய !
. அங்ஙனம் இல்லாவி ன் உம
ரத்திற்குள்ளாக அ
கூ கிேறன்.

ேகாபத்திற்கு நான் ஆளாகட் ம் ; ஒ

வ வைத நீர் காணலாம்; காேட கடந்

காத

வ கிறெதனக்

ம. நீ உைரப்ப ெபாய்யாயின்,உண வின்றி நீ வற்றலா ல மள ம்,உன்ைன
அ த்த மரத்தில் கட் த் ெதாங்க வி ேவன் உயி டன்: உன வார்த்ைத
உண்ைமயாயின், எனக் கம்மாதிாி நீ ெசய்த ேபாதி

ம் அைதக் கவனிேயன்

நான். ன் எனக் கி ந்த நம்பிக்ைகைய அடக்கி,உண்ைம உைரப்ப ேபால்
ெபாய்யிைனப் கன்றி ம் பிசாசின் றட்ைடக் குறித் சந்ேதகப்பட
ஆரம்பிக்கின்ேறன். "பரணிக்கா
மசினம் வ ம் வைரயில் அஞ்சேவண்டாம்"
என் கூறிய .இப்ெபா ேதா ஒ கா
மசினம் ேநாக்கி வ கிற . த்த
சன்னத்தமாய் ெவளியிற் ேபாேவாம்! அவன் உைரப்ப உண்ைமயாக க்
காணப்ப

மாயின், இங் கி ந் ம் பிரேயாஜன மில்ைல, எங்கு பறந்ேதா

ம்

பிரேயாஜனமில்ைல. ஆதித்தைனப் பார்ப்ப ம் எனக்கு ஆயசமா யி க்கிற ,
அண்ட சராசரங்க ம் அழிந் ேபாகுமாக, என்ேற ேகா கிேறன்! த்த
ேபாிைகைய ழங்குங்கள்! பிரளய காலக் காற்
சட் ம்! காந்த காலாக்னி
தஹிக்கட் ம்! எ ேநர்ந்த ேபாதி ம் நம மார்பில் கவசத் டனாவ
நாம் மா ேவாம்!
[அைனவ ம் ேபாகிறார்கள்.]
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காட்சி

கின்ற .

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

அங்கம் 5. -இடம்-

ஆறாம் காட்சி

மசினக் ேகாட்ைடக் ெகதிாில்.

த்த ேபாிைககைள

ழக்கி

வஜபடங்கைள எ த் ச் ெசல்கின்றனர்.

மால்ேகாமளன், வேயாதிகச் சிவார்த்தன், ேமக மன், கிைளகைளக் ைகயில்
பி த்த தங்கள் ைசனியத் டன் வ கின்றனர்.
மா. இப்ெபா

நாம் ேவண் ய அ காைமயில் வந்

மைறத்தி க்கும் கிைளகைளக் கீேழ எறிந்

விட்ேடாம். உங்கைள

விட் , உங்கள் உண்ைமயான

ெசா பத்ைதக் காட் ங்கள். அண்ணா, தாங்கள், என
குணம் வாய்ந்த உம

குமார

டன், நம

தல்

நடத் ம், எங்கள் வாிைசக் கிரமப்ப , நா ம் ேமக
மற்ற ேவைலைய ேமற்ெகாள் கிேறாம்.
வ.சி.ேபாய் வா ங்கள். ெகா ங்ேகான் மன்னன

தாயாதியாம் உத்தம

த்தத்தில் ேசனாதிபதியாய்
ம

ம், மிகுதியா ள்ள

ைசனியத்ைத இன்றிர

மாத்திரம் சந்திப்ேபா மாயின், எங்களால் சண்ைடேபாட
நாங்கள் ேதாற்க க்கப் படட் ம்.

யாவிட்டால்,

ேம. நம
த்த ேபாிைககைள ெயல்லாம் ழங்கச் ெசய் ங்கள்; வரப்ேபாகின்ற
உதிர ெவள்ளத்ைத ம் சாக்காட்ைட ம் அறிவிக்கும் அைவகள் உரத்த
சப்தமாய்த் ெதானிக்கட் ம்.
[எல்ேலா ம் ேபாகிறார்கள்.]
காட்சி

கின்ற .

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

அங்கம் 5. -இடம்-ேகாட்ைடக் ெகதிாில் ேவெறா
த்த ேகாக்ஷம்.

ஏழாங் காட்சி.
இடம்.
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மகபதி வ கிறான்.
ம.*என்ைன ேயார் கம்பத்திற்குக் கட் விட்டார்கள்; இைத விட் நான் ஓட
யா . கர ையப்ேபால் இம் ைற வ பவர்கைள ெயல்லாம் நா ெனதிர்க்க
ேவண் ய தான்.- ெபண் வயிற்றில் பிறவாதவ ெனவன்?
அப்ப ப்பட்டவ க்ேக நான் அஞ்சேவண் ம்-மற்ெறவ க்கும் அன் .
இைளய சிவார்த்தன் வ கிறான்.
சி.உன் ெபய ெரன்ன?
ம.*அைதக் ேகட்க நீ அஞ்சி வாய்.
சி.மாட்ேடன், ெகா நரகத்தி
நீ வகித்த ேபாதி ம்.

ள்ள கூற்றத்ைதப்பார்க்கி

ம் க ைமயான ெபயைர

ம.* என் ெபயர் மகபதி.
சி. இைதவிட என் கா க

க்கு ெவ ப்ைப

ெபயைர ம், ேப ம் எ த் ப் ேபச

ண்

பண்ணத் தக்க ேவெறப்

யா .

ம.* அைதவிட அதிக பயங்கரமான ெபய ம் எ த்
சி. ெகா ய பாதகா! நீ கூ வ ெபாய் ! என்
கூறிய ெபாய்ெயன்
பிக்கிேறன்.

ைரக்க

யா .

ைடய வாளினால் உன் வாயினாற்

[இ வ ம் சண்ைட ேபா கிறார்கள், இைளய சிவார்த்தன்
ெகால்லப்ப கிறான்.]
ம.*ெபண் வயிற்றிற் பிறந்தவன் நீ-ெபண் வயிற்
நைகத் திகழ்ேவன், கட்கங்கைளக் கண்

தித்த ஆண் மகன , ஆ தங்கைள

சிாித்தி ேவன்.

[ேபாகிறான்.]
த்தேகாஷம்.
ேமக மன் வ கிறான்.
ேம. ேகாஷ்டம் அந்தப் பக்கந்தான் ேகட்கிற ----ெகா ங்ேகான்மன்னா!
ெகாஞ்சங் காட் உன் கத்ைத! என் கரத்தாலன்றி ேவ ெறா வன் ைகயால்
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நீ ெகால்லப்ப ைவ யாயின் என் ெபண்சாதி பிள்ைளகளி ன வங்கள்
என்ைன ெயப்ெபா
ம் பீ க்கும். கூ க்காக ஆ தங்கைளக் ைகயிேலந் ம்
ேபைதக் காலாட்கைள நான்

ழ்த்தமாட்ேடன். மகபதி, உன்ைனயாவ

ெகால்ேவன், அல்ல ம ங்கப்படாத கூ டன், என வாைள, உபேயாகியா
உைறயி
ேவன்.----அங்ேகதான் நீ யி க்கேவண் ம்----இப் ெப ங்
கூச்செலல்லாம் யாேரா ஓர் ெபாிய மனிதைனக் குறித்ததாய்த்தானி க்க
ேவண் ம். அதிர்ஷ்ட வசத்தால் நான் அவைனக் கண்
அ

தவிர, நான் ேவண் வ

பி ப்ேபனாக,

ேவெறான் றில்ைல. [ேபாகிறான்.]

த்தேகாஷம்.
மால்ேகாமள ம் வேயாதிகச் சிவார்த்த
வ கிறார்கள்.

ம்

வ.சி. அரேச, இவ் வழி----ேகாட்ைடயான எளிதில் ைகப்பற்றப்பட்ட .
ெகா ங்ேகான் மன்னன பிரைஜகள் இ
ற ம் சண்ைட ேபா கின்றனர்.
ெபாிய தைலவெரல்லாம் தம ைதாியத்ைத நன்றாய்க் காட் கின்றனர் சமாில்;
ெஜயம் உம் ைடய தா ெனன்ேற கூறேவண் ம். இனிச் ெசய்ய ேவண் ய
ததிக மில்ைல.
மா. நம பைகவாிற் சிலர் தம பாணங்கள் நம்மீ
விழேவண் ெமன் எய்வைதக் கண்ேடன்.

படாதப

பக்க ல்

வ.சி. தாங்கள் ேகாட்ைடக்குட் பிரேவசிக்கலாம்.
[ேபாகிறார்கள்.]
த்த ேகாஷம்.
ம ப

ம் மகபதி வ கிறான்.

ம. த்தி யில்லா ரஜ த்ரைனப்ேபால் என் வாளாேல என்

யிைர நான் ஏன்

ேபாக்கிக்ெகாள்ளேவண் ம்? பிராணிகைள நான் பார்க்கும் சக்தி
எனக்கி க்கும் வைரயில் காய வ க்கேள அவர்க க் கணிகலமாகத்
ேதாற் கின்ற ெதனக்கு.
ம ப

ம் ேமக

மன் வ கிறான்.
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ேம. தி ம் , யமேன, தி ம் !
ம. எல்லா மனிதர்களி

ம் உன்ைனேய ெயதிர்ப்படா

வந்ேதன் நான். ஆயி

ம்

பிைழத் ப் ேபா, உன் உறவினைரக் ெகான்ற பாரேம என் ஆன்மாவிற்குப்
ேபா ம்.
ேம. உன் டன் ேபச வார்த்ைத யில்ைல ெயன்னிடம்: என் பதில் என்
வாளி
க்கின்ற : ெகாைலக்கஞ்சா பாதகா! உன் ெகா ைமையக்
கூறிட ம் ெசாற்களில்ைல..
[அவர்கள் சண்ைட ேபா கின்றனர்.]
ம. உன்

யற்சிைய

ணாக்குகின்றைன: என்ைனக் காயப்ப த்த

யல்வைதவிட,

அத்தைன எளிதில், உன் கண் க்குப் லப்படா இக்காற்ைற உன்
ைக வாளால் வ ப் ப த்தலாம்: உன வாைள ெவட் படத் தக்க
தைலகளின்மீ
சு: ஒ மாையயால் சூழப்பட்
வயிற் தித்த எந்த மனிதனா மைதக் ெகால்ல

க்கிற என்
யா .

ேம. ஆனால் அம் மாையயில் இனி நம்ரபிக்ைக ைவயாேத! இ

யிர்; ெபண்

வைரயில் நீ

ேசவித் வந்த பிசாசம், ேமக மன் தன் தாயின் உதரத்தினின் ம்
அகாலமாய்க் கீர்ந் ெத க்கப்பட்டான் என் உனக்கு உைரக்கட் ம்.
ம. என்னிடம் அங்ஙன ைரக்கும் அந் நா பாழாய்ப் ேபாகுமாக! என
ஆண்ைமைய ெயல்லாம் அ அடக்கிவிட்டேத! நம ெசவிகள் இன்ப
மைட ம்ப

வார்த்ைதகளால் பிரமாணம் ெசய் ,

வில் நம

ேகாாிக்ைககைள அழித்திட் , இ ெபா ள்படப் ரட் த்தனமாய்ப் ேபசி ம்,
இத் தி ட் ப் பிசாசங்கைள எப்ெபா
ம் நம்ப லாகாதினி. நா ன் டன்
சண்ைட ெசய்ேயன்.
ேம. ப க்காளிேய! ஆயின் என சிைறயாக ஒப் க்ெகாள். உலகத்ேதா ெரல்லாம்
உன்ைன விேநாதக் காட்சியாகக் கா ம்ப வாழ்ந்தி . அ ◌ா◌்வமான
மி கங்கைளக் கூட் ல் அைடப்ப ேபால் உன்ைன ம் அைடத் , ெவளியில்,
"இதற்குள் ஓர் ெகா ங்ேகான் மன்னைனக் காணலாம் நீ்ங்கள்" என்
ெகாம்பில் எ தித் ெதாங்கவிட் ைவக்கின்ேறாம்.
ம. சி வனான மால்ேகாமளன் பாதத்தில்

ழ்ந்

ஜனங்கெளல்லாம் என்ைன ஏளனஞ் ெசய்
சிைறயா யகப் பேடன். பரணிக்கா

ஒ

பணி ம் ெபா ட் ம், கண்ட
காறித்

ப்ப ம், நான் உனக்குச்

மசினம் வந்தேபாதி

ம், ெபண்ணாற்
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ெபற்ெற க்கப்படாத நீ, என்ைன எதிர்த்தேபாதி
ஒ

ம், நான் கைடசிவைரயில்

ைக பார்த்ேத வி ேவன். ெவட் ேமக மா! "ெபா , ேபா ம்" என்
த ்ல் கூ பவன் நாசமாய்ப் ேபாகட் ம்!

(சண்ைட ெசய் ெகாண்ேட ேபாகின்றனர்.)
த்தேகாஷம்
ைசனியங்கள் தி ம்பி வ கின்றன ெஜயேகாஷம். மால்ேகாமளன்,
வேயாதிகச் சிவார்த்தன், ேராஷன், பிர க்கள், ைசனியங்கள்,
ங்க வஜ படங்க டன் தி ம்பி வ கின்றனர்.
மா. நாம் காணா

த்தேபாிைக

ேத கிற நண்பெரல்லாம் சுகமாய்த் தி ம்பி வ வாராக.

வ.சி. சிலர் ேபாகேவண் யேத நாம் காண்கிற இவர்கைளக் கணக் கி ங்கால்,
இவ்வள ெபாிய த்தத்தில் அதிக எளிதில் ெஜயீத்ேதா ெமன்ேற ெகாள்ளல்
ேவண் ம்.
மா. ேமக
ேரா. ஐயா,

மைனக் காேணாம், உம
ரனான உம

ைமந்தன்

ரனான ைமந்தைன ங் காேணாம்.
ரர்களின் கடைமப்ப

ர சுவர்க்கம்

குந்தான். சுத்த ரனாகத் தக்க வய வைரயில், அவன் ஆ ள் விதிக்கப்பட்
ந்த ேபா ம் அவ் வய வந்ததாகத் தன் வல்லைமயினால் அவன்
ஜுப்ப த்திய டன், நின்ற இடத்தினின் ம் நிைல ெபயரா , அதி
சூரைனப்ேபாலாவி நீத்தான்.
வ.சி. ஆனால், அவன் ம ந்தானா?
ேரா. ஆம், அப்ப ேய ப களத்தினின் ம் எ த் வந்
ரத்திற் ேகற்றப நீர் விசனப்ப வதாயின் உம

விட்ேடாம், அவன
க்கம்
வில்லாத தாகும்.

வ.சி. மார்பினிற் காயத் டன் மாண்டானா?
ேரா. ஆம்,

ன் றத்திேலேய.

வ.சி. சாி, அனால்! ெஜதீஸ்வரன் ேசவக னாவான் அவன்! என் தைலயில்
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எத்தைனக் ேகச ண்டா அத்தைன ைமந்தர்கள் எனக் கி ந்தேபாதி ம்
இைதவிட ேமலான மரணத்ைத அவர்க க்குக் ேகாரமாட்ேடன் அவன்
சரமகவி யதேனா பா யாயிற் .
மா. அவன் இன் ம் அதிக
நான் பாராட் ேவன்.

க்கம் பாராட்டத் தக்கவன் அைத அவன்ெபா ட்

வ.சி. அதற்குேமல் அவன் பாராட்டத்தக்கவ னல்லன். அ ம்ேபார் ாிந்ேத
பிறந்ததின் பயைனத் தீர்த்ததாகக் கூ கிறார்கள். ஆகேவ, ஈசன் அவ
க ள் ெசய்வாராக! இேதா வ கிற
திய சந்ேதாஷம்.
ேமக

க்

மன் மகபதியின் சிரைசக் ெகாண் வ கிறான்.

ேம. ேவந்ேத! வாழ் ராக! இனி உம்ைம அங்ஙனேம நாங்கள் வாழ்த்தேவண் ம்.
பா ம் இேதா, ெகா ங்ேகான் மன்ன தைல ெயங்ேக நிற்கின்றெதன!
காலமான கட் டவிழ்க்கப்பட்ட . உம ராஜயத்தி ள்ள உத்தமா◌்க
ெளல்லாம் உம்ைமச் சூழ்ந் நிற்கின்றனர். அவர்கள் மனத்தில் நான் கூறிய
வந்தனத்ைதேய அவர்கள் எண் கின்றனர். என் டன் அவர்க ம் என
வந்தனத்ைத வாய்விட்டைறந்தி ம்ப ேவண் கிேறன்- சேகதநாட் மன்னா!
ெசய விஜயீபவ!
எல்ேலா ம். சேகதநாட்

மன்னா! ெஜயவிஜயீபவ!

(வாத்யேகாஷம்.)
நம்மிடம் உங்களில் ஒவ்ெவா வ க்கும் உள்ள அன்பிைனக் கணக்கிட் ,
பதி க்குப் பதில் ெசய் சம மாக்கு ன், நாம் அதிக காலத்ைத வி தாவில்
கழிக்கமாட்ேடாம். என ேமாமகர்க ம் பந க்க மான நீங்கள் இனி
சிற்றரசர்களா ர்கள் சேகத நாட் ல், அப் ெப ைமைய

தல்

தல்

வகித்தவர்கள் நீங்கேள யா ர்கள். ெகா ங்ேகான் மன்னன், கவனமாய்ப்
பார்த் தங்கைளப் பி க்க ைவத்த ெபாறிகளினின் ம் தப்பிப் பிைழக்கும்
ெபா ட் , அயல் ேதசங்கைளச் சார்ந்த நம

நண்பைர நம

ேதசத்திற்கு

அைழக்க ேவண் ய , இறந்த ெகாைலக் கஞ்சா இப் பாதக க்கும்,
எல்ேலா ம் எண் கிறப தானாகக் ேகாரமாம் தற்ெகாைல ாிந் ெகாண்
ம ந்த ராக்ஷசிேபான்ற இவன் மைனவிக்கும், உடந்ைதயா யி ந் , ெகா ந்
ெதாழில் ாிந்தவர்கைள ெயல்லாம் ெவளிக்குக் ெகாண் வரேவண் ய ,
இன்

ம் இைவேபான்ற நாம் ெசய்யக் காத்

நிற்கும் மற்றக் கர்மங்கைள ம்,

ஈசன் க ைணயினால், இடம் காலம் இைவகைளக் க தி வாிைசக் கிரமமாகச்
ெசய்

ப்ேபாம். ஆகேவ அைனவர்க்கும் ஒன்றா ம், ஒவ்ெவா வ க்கும்

97
ெவவ்ேவறாக ம் வந்தனம் ெசய் , ஸ்காந்த ரத்தில் நம
மகுடாபிேஷகத்ைதக் காண, வரவைழ கின்ேறாம்
(ெசயேகாஷம் ேபாகிறார்கள்)
காட்சி

கின்ற .

நாடகம்
-------------------------

ற்ற

