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PREFACE. 

 
    An English preface to a Tamil drama though rather incongruous has become 
herein a necessity, for more reasons than one. The more than favourable opinion 
with which my previously published Tamil dramas have been received both by the 
play-going critics and the Tamil-reading public, has induced me to think that there is 
a real demand for other compositions of a similar nature from my humble pen. To 
prevent any misapprehension, I must state here that the plot of this drama is drawn 
from my own imagination. This drama was written in 1896, and was staged 
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successfully a number of times, by the Suguna Vilasa SAbha of Madras. I venture to 
think that in this drama I have done something more than mere character delineation. 
 
    A common mistake made by Societies, Amateur and professional, in staging my 
previously published drama, The Two Sisters, necessitates my giving publicity to the 
following opinion of mine. I do not think it essential in staging the drama that the 
whole of it should be put on the stage. Portions here and there, can and might be 
conveniently cut down, so as to reduce the size of the drama and finish the 
performance thereof in four hours. Things which are essential to a drama in- 
trinsically when studied in our library, are not and need not be essential to a 
performance of the same on the stage. As to what portions are essential for a 
performance of the drama I would leave the matter entirely in the hands of the Stage 
Manager and the leading actors. 
    < The Author. 
    ----------------------------------------------------------- 
 

இரண்  நண்பர்கள். 
இந்நாடகத்தில் வ பவர்கள். 

 
    சுந்தராதித்யன் . . . . . .தஞ்ைச அரசன். 
    ெஜயேதவன் . . . . . . தஞ்ைச அரைசக்ேகா ம் சுந்தராதித்யன்தாயாதி. 
    ஸ்ேவதேக  . . . . . . பாண் ய மன்னன். 
    ேதவரதன் . . . . . . . பதினாயிரவர் எ ம் ேசாழைசன்ய ேசனாபதி. 
    சூரேசனன் . . . . . . . . தஞ்ைச அரண்மைன வி ஷகன் ேவடம் ண்ட 
            ராந்தன் என்ேபான். 
    நித்யானந்தன் . . . . . .சுந்தராதித்தைன விட் ப்பிாியா ேவைலயாள். 
    கு நாதன் . . . . . . ைபத்தியம் பி த்த ஓர் ேஜாசியன். 
    ஜீ தவாஹனன். . . . . காட் மி கங்கைளப் பழக்கும் சூரன். 
    சத்தியவதி. . . . . . . . . சுகுமாரன் தங்ைக. 
    மேனாரமா. . . . . . . . . ஸ்ேவதேக வின் ெபண். 
    கம னி. . . . . . . . . . .சத்திவதியின் ேதாழி 
    கம னி. . . . . . . . . . மேனாரமாவின் ேதாழி. 
    மந்திாிகள், ேசாழ ேசர பாண் ய ைசனியங்கள், ேசவகர்கள், ேவைலயாட்கள், 
    ஒ  பிச்ைசக்காரன், ேதாழிகள், ரண ரர்கள். 
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இரண்  நண்பர்கள். 
கதா நிகழ்ச்சி.---- தஞ்ைசநாட் ம் ம ைர நாட் ம். 

 
தல் அங்கம்.---  தல் காட்சி. 

 
    இடம்-காவிாிக்கைர ேயார ள்ள நந்தவனத்தில் ஓர் வசந்த மண்டபம். 
 
    காலம்-இர . 
 
    சுந்தராதித்யன் ேமல்மா யில் உலாவிக்ெகாண் க்கிறான். 
    நித்யாநந்தன் ஒ  றமாக உறங்கிக்ெகாண் க்கிறான். 
 
    சு. எனக்ெகன்ன குைற? உலகில் மாந்தர் உவப்ப  க ம் 
          ெசல்வ மாயின் குன்றாப் க ம் குைறபடாச் ெசல்வ ம் ெபற்ற 
          எனக்ெகன்ன குைறயி க்கப்ேபாகிற ? அயல்நாட் டரசெரல்லாம் 
          அாியிைனக்கண்ட அத்திையப்ேபால் அடங்க அளவிலா 
          ரத்ைதப்ெபற்ேறன்! வியில் ஆன்ேறா ம் ெபாறாைம 
          ெகாள்ளக் குற்றமிலாக் கீர்த்திையப்ெபற்ேறன்! சி வயதில் 
          என  ேகாபத்ைத ம் பி வாதத்ைத ம் கண்  அஞ்சி வ ந்தின 
          என் பிரைஜகள் அத்தீயகுணங்கெளல்லாம் என்ைன 
          விட்  அறேவநீங்க இப்ெபா  என்மீ  அளவிலா அன்  
          பாராட்  வ கின்றனர். இச்சன்மார்க்க வழியில் என்ைன 
          நிைலெபறச்ெசய்  அப்ேபாைதக்கப்ேபா  அஞ்சா  எனக்கு 
          த்தி கட் ம் வல்லைம வாய்ந்த என்னா யிர் நண்பனானகுமார ம் 
          என்ைனவிட் ைணபிாியாதி க்கிறான். இன் எனக்ெகன்ன 
          குைற? ஆைசக்ேகா ரளவில்லாவி ம் அகிலத்தில் 
          மாந்தர் ெபறக்கூ ய எைத வி ம்பி ம் அைதச்ச தியில் 
          ெபறத்தளரா ஊக்க ம் எதனா ம் தைடபடா மேனாதிட ம் 
          ெபற்றி க்கின்ேறன். வியிற் கிைடத்தற்காிய இைவகைளெயல்லாம் 
          ெபற் ம் மனதில் இன் ம் குைற ைடயனாயின் என்னி ம் 
          ெப டனிலன்! ஆயி ம், இந்த உன்னத ஸ்திதிைய 
          நான் அைடந் ம், எனக்கு மேனாவ த்த ெமன்பதில்லாவி ம், 
          மனதில் ரணமான தி ப்தியில்லாதி க்கின்ற  யா  
          காரணம்பற்றி? நான் அைடந்த ெப ம்ேபற் க் காதி 
          காரணமாயி ந்த என்ன ஈன்ேறார் இக்காலத்தில் இம்ேமன்ைம டன் 
          நானி ப்பைதக்கண்  மகிழ்வதற்கில்ைலேய ெயன்  
          வ ந் கின்ேறேனா? அங்ஙனமிரா , என் தாய்தந்ைதயர் 
          உலேகார்க்ெகல்லாம் அ வாய ேபாதி ம், உ வாய் 
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          எனக்ெகன் ள்ளத்தி க்கின்றார்கள். அவர்கள் கண்கள் 
          காணாதெதன்ைன?-ேவ  என்ன காரணமி க்கப்ேபாகின்ற ? 
          - சீ! நாம் எவ்வள  கற் ம் கற்ற  கைணக்காலாழம். கற்க 
          நின்ற  கடலாழமாகும்! மற்ற மனித ைடய மன நிைலைமைய 
          அைறெநா யி லறி ம்ப யான நான், என் மேனாஸ்திதிைய 
          அறிய சாத்தியமில்லாதி க்கின்ேறன்! இவ்வளேவ மனித ைடய 
          சக்தி!-ேவ  ஏதாவெதா விஷயத்ைதப்பற்றி ேயாசிப்ேபாம். 
          இவ்விடத்திற்ேறான் ம் காட்சி என்ன அழகாயி க்கின்ற ? 
          நிசப்தமான இந்நிசியில் நில  நீேராைடயி ேனாரத்தில் உறங்குவ  
          மனதிற்கு என்ன ஆேராக்கியத்ைத ண் பண் கின்ற ! 
          சந்திாிைகயின் பளபளப்ைபப்ெபற்ற ஜலமான  சி  கற்களிற் 
          ப ந்  ெசல்வதினா ண்டாம் சலசலப்  நம்ைமத் தாலாட் தல் 
          ேபா க்கின்ற . ெதன்ற ல் அைசந்தா ம் ெதன்ைன 
          மரங்கள் இக்காட்சிைய வியந்  ஒன்ேறாெடான்  
          இரகசியமாய்ப் ேபசிக்ெகாள்கின்றனேபாற் ேறான் கின்றன! 
          இக்காட்சிையக்கா ம்ெபா  மனதிற்கு என்ன மட்டற்ற 
          மகிழ்ச்சிையத்த கிற ! இைதக்கண் நம் டன் மகிழக்குமாரன் 
          இல்லாதி க்கின்றாேன இப்ெபா ! சத்தியவதியாவ- 
          தி ப்பாளாயின், மந்தமா தம் சும் இந்த நந்தவனத்ைதச்சுற்றிச் 
          சுகமாய்க் காலங்கழிக்கலாம். ஆ! சத்தியவதி விஷயத்ைதக் 
          குறித்  ஓர் தீர்மானத்திற்குவர எண்ணி இங்கு வந்தவன் 
          ேவ  என்ெனன்ன ேயாசித் க்ெகாண் ந் விட்ேடன் 
          இ வைரயில்! ஆம், குமாரனிடம் இன்ைறய தினத்திற்குள் 
          சத்தியவதிையக் குறித்  என் தீர்மானத்ைதக் கூற இைசந்தப  
          நான் நிைறேவற்றேவண் ம்; சத்தியவதிைய நான் சீக்கிரம் 
          விவாகஞ்ெசய்  ெகாள்வேத ைறைம. அவள் என்மீ  
          மிகுந்த காதல் ெகாண் க்கின்றாள் என்பதற்குச் சந்ேதகமில்ைல, 
          நற்குண ைடயவள், நற்ெசய்ைக ைடயவள், நன்னடக்ைக- 
          ைடயவள், சுய நன்ைமைய நாடா  எப்ெபா ம் 
          எக்காலத்தி ம் எவ்விஷயத்தி ம் என  நன்ைமையேய 
          நா ம்ப யான இம்மா  சிேரான்மணிையெயாத்த ேவ  
          ஸ்திாீஜாதிைய நான் இவ் லகிற் காண்ப  அசாத்தியம். 
          நா ம்--அவள்மீ -காதல் ெகாண் க்கிேறன்--என்பதற்குத் 
          தைடயில்ைல. அவைளப் பார்க்கும்ெபா ம், அவ ைடய 
          நற்குண நற்ெசய்ைககைளக் குறித்  நான் க ம்ெபா ம் 
          எனக்கு மிகுந்த சந்ேதாஷ ண்டாகின்ற . இ தான் 
          காதலாயி க்கேவண் ம். அன்றி ம் நான் சத்தியவதிைய 
          விவாகஞ்ெசய் ெகாண்டால் குமார க்கு மிக ம் 
          திர்ப்தியாயி க்குெமன்பதற்குச் சந்ேதகமில்ைல. இ  எம  
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          இைணபிாியா நட்பிற்குப் ட் யேதார் தைள ேபாலாகும்— 
          ஆயி ம் என்னிடேம நான் உண்ைமைய ஒளியாதி க்க ேவண் ன் 
          நான் இப்ப ப்பட்ட ஸ்திாீதான் நமக்குப் ெபண்டாகத்தக்கவள் 
          என்  தீர்மானித்  ைவத்தி ந்ததற்கு சத்தியவதி ெபா ந்தி- 
          யி க்கவில்ைல ெயன்  நான் ஒப் க் ெகாள்ளேவண் ய தான். 
          நாம் வி ம் ம்ப யான எல்லா குணங்க ம் ஒ ங்குேசர்ந்  
          ஒ  ெபண்வ வாய் நமக்குக் கிட் வ  அசாத்தியத்தி ம் அசாத்தியம். 
          நாம் இ வைரயிற் கண்ட ெபண்க க்குள் சத்தியவதிேய 
          சற்ேறறக்குைறய அந்நிைலக்கு வ கின்றாள். சீ! அதிக ஆைச 
          அதிக நஷ்டம். நமக்குக் கிைடத்த ெபா ைளக்ெகாண்  
          நாம் சுகமைடய ேவண் ேமெயாழிய கிட்டாத ெபா ைள 
          நிைனத்  வ ந்தியாவெதன்? எல்லாவற்றிற்கும் மனேத 
          காரணம். அைதச் சாிப்ப த்தினால் ஒன் மில்லாதவ ம் 
          எல்லாம் ெபற்றவன் ேபால் சுகமைடயலாம், இல்லாவி ன் 
          எல்லாமி ந் ம் ஒன் மில்லான் ேபால் வ த்தமைடய ேவண் யேத. 
          சீ! நான் இவ்வா  அலமரல் நியாயமன் . சத்தியவதிைய 
          சீக்கிரத்தில் விவாகஞ் ெசய் ெகாள்ளத் தீர்மானம் ெசய்ய 
          ேவண் ய தான். அவேளா நான் தன்மீ  காதல்ெகாண் ப்பதாக 
          உண்ைமயாக எண்ணியி க்கின்றனள். நான் இப்ெபா  
          ேவண்டாெமன்  ெவ ப்ேபனாயின் தன் யிைர ெவ ப்பி ம் 
          ெவ ப்பாள், குமார க்கும் மிகுந்த க்கத்ைத விைளப்ேபன். 
          நம் ைடய நன்ைமையேய என் ம் நா ம் இவ்வி வர்கைள ம் 
          நாம் ண்ப த் வ  த மமன் . பிற ைடய நன்ைமையேய நா  
          எக்கால ம் அவர்க ைடய சுகத்தினாேலேய சுகமைடய 
          ேவண் ெமன்கின்ற ேகாட்பா ைடய நான் இவ்வி வ க்கும் 
          கிஞ்சித்ேத ம் க்கம் விைளப்ப  நியாயமன் . சீ! 
          நான் சத்தியவதியின்மீ  காதல்ெகாண் க்கின்ேறன்; 
          அவைளேய நான் சீக்கிரம் விவாகஞ் ெசய் ெகாள்ளல்ேவண் ம். 
          நான் என்ன ேயாசித் க்ெகாண் ந்ேதன் இ வைரயில்! 
          அவைளப்ேபான்ற நற்குண ம் பாலாவண்ய ைடய 
          ெபண்ைண நான் ேவெறங்கு ேத ம்காண்கிேலன்! அவைள 
          மணப்ேபனாயின் இப்ெபா  இன்னெதன்  ேதாற்றா  என் 
          மனதி க்கும்ப யான குைற ம் நீங்கிவி ம்.-- ஆ! என்ன 
          ெகௗளியான திப்ெபா  ெதன்றிைசயிற் கூ கின்ற ? சீ! 
          இச்சகுனங்களிெலல்லா ெமன்னவி க்கின்ற ! இைவகேளா என் 
          மன உ திைய ம் தீர்மானத்ைத ம் கலக்கவல்லன? நான் 
          சத்தியவதிைய மணஞ்ெசய் ெகாள்ேவெனன்றால் மணஞ்ெசய்  
          ெகாள்ேவன்! நான் உயி டனி க்கேவண் ம் அ  ெவான்ேற 
          மற்ற விஷயங்கைளப்பற்றி நான் ேயாசிக்கேவண் யதில்ைல. 
          சாி! ேவ  எைதப்பற்றியாவ  ேயாசிப்ேபாம்.-நித்தியானந்தா! 
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          நித்தியாநந்தன் வ கிறான். 
 
    நி. இேதா ெகாண் வந்ேதன். 
          (ஹூக்காைவக் ெகாண் வந்  ைவக்கிறான். ) 
 
    சு. என்ன ஆச்சாியம்! நித்தியானந்தா! நான் உன்ைன எப்ெபா  
          அைழத்தேபாதி ம் நான் வாயாற் கூ ன் எனக்கு 
          ேவண் ய ெபா ைளத் த கின்றைன. என் மனதி ப்ப  
          உனக்கு எப்ப  ெதாிகின்ற ? 
 
    நி. எப்ப ேயா! [ ன்ேபால் நித்திைர ெசய்கிறான்.] 
 
 
    சு. நித்திைர ேபாய்விட்டான்!-ஹா! இவ் லகில் நான் அேநக 
          வித ஜன்மங்கைளப் பார்த்தி க்கின்ேறன். ஆயி ம் நித்தியா 
          நந்தைனப்ேபால் எங்கும் கண்டதில்ைல. எந்ேநர ம் நித்திைர 
          ெசய்கின்றான்! எந்தநிமிஷத்திற்கு ேவண் ேமா அந்த நிமிஷம் 
          நித்திைர ெகாள்ள ம் விள்ள ம் சக்திையப் ெபற்ற நா ம் 
          இவ்வா  ஓயா  ங்கல் அசாத்தியம்! இவ க்கு எங்கி ந்  
          தான் வ கின்றேதா? இப்ப ப்பட்டவைன சுத்த ரெனன்றால் 
          ேநாில் கண்ட என்ைன யன்றி ேவெறா வ ம் நம்பார்கள். 
          இவ் லகில் இவெனா வன் மாத்திரம் நான் கூ ன் என் ட் 
          க த்ைத யறிந் ெகாள் கின்றான். குமார க்கும் அத் 
          ஷ்டன் ெஜயேதவ க்கும் அசாத்தியமான காாியம் இவ 
          க்கு எளிதாயி க்கின்ற . நாந் பிறந்த  தல் என்ைன 
          விட் ப் பிாியாதி ந்ததினால் இவ க்கு இச்சக்தி ண்டாயேதா 
          அல்ல  என்ைனத்தன் யிாி ம் அதிகமாகப் பாவித் வ  
          வதினால் உண்டாயேதா அறிகிேலன். மனித ைடய த்திக்குக் 
          காரண ெமட்டாத காாியங்கள் இவ் லகில் அநந்தமி க்கின்றன, 
          அைவகளி ெவான்றாகும்!-- 
          
          சுகுமாரன் பின் றத்தி ந்  வ கிறான். 
 
    சுகு. சுந்தரா! 
 
    சு. குமாரா! 
 
    சுகு. என்னேயாசித் க் ெகாண் க்கின்றாய்? 
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    சு. ஒன் ம் விேசஷமில்ைல. 
          [ஹுக்கா பி க்கிறான்.] 
 
    சுகு. இந்த இழைவ இன் ம் விடமாட்டாயா? 
 
    சு. அ  உன்ைன என்ன ெசய்கின்ற ? 
 
    சுகு. எனக்கைதப்பார்ப்பதற்கும் இஷ்டமில்ைல; வடக்ேக 
          ெசன்றி ந்ததற்கு சகலகைலக டன் இத்தீய வழக்க 
          ெமான்ைற ம் கற் க்ெகாண்  வந்தாேய! எனக்கிஷ்டமில்ைல; 
          அைதவிட உனக்கு ேவ  காரணம் ேவண் ேமா இைதவிட? 
 
    சு. இந்தக்ஷணம் விட்ேடன்! குமாரா இனி சாமள ம் இைதத் 
          தீண் வதில்ைல!-- நித்தியானந்தா! 
          
          [எ ந்தி ந்  ெமள்ள ஹுக்காைவ எ த் க்ெகாண்  ேபாகிறான்] 
 
    சு. குமாரா! பார்த்தைனயா! இவன் நான் கட்டைள யி ன் என் 
          க த்ைத யறிந்  அந்தப்ப  நடந் வி கின்றான்! இதற்குக் 
          காரணம் கூறமாட் வாயா நீ? 
 
    சுகு. அைதப்பற்றிப் பன் ைற ேயாசித்  பயனற்ற ேவைலெயன்  
          வி த்தனன்.நம் சிற்றறவிற்கு எட்டாச் ெசயல்கள் இவ் 
          லகில் எத்தைனேயா ேகா யி க்கின்றன. 
 
    சு. சாிதான்,ேதாழா,உன்னிடம் சத்தியவதிையக்குறித்   
          வான வார்த்ைத இன்  கூ வதாக ஏற் க்ெகாண்ேடனல்லவா? 
 
    சுகு. ஆம். 
 
    சு. குமாரா,என்ைனப்பார்! ஏன் கத்ைதத் தி ப்பிக் ெகாள் கின்றாய்? 
          சத்தியவதிைய நான் விவாகம் ாியல் உனக்கிஷ்டந்தாேனா? 
 
    சுகு. நல்ல ேகள்வி.- 
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    சு. நான் ேவண்டாெமன்றால் உனக்கு வ த்த ண்டாேமா? 
 
    சுகு. சுந்தரா!இெதன்ன இவ்வண்ணம் ேகட்கிறைன?உனக்குச் 
          சம்மதியாயின் எனக்கும் சம்மதித்தான்.இல்லாவி ன் எனக்குமில்ைல. 
 
    சு. நல்ல உத்திரம்!-குமாரா! சத்தியவதிைய சீக்கிரம் விவாகஞ் 
          ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ெமனத் தீர்மானித் விட்ேடன். 
 
    சுகு. சுந்தரா,உனக்கு ன்ேப ெயான்  கூறேவன்  ெமன்றி ந்ேதன். 
          நீ என் ெபா ட் க் குமாரா சத்தியவதிைய மணம் ாிய 
          ேவண் யதில்ைல. உண்ைமயில் உனக்கவள்மீ  வி ப்ப 
          மி க்குமாயின் விவாகஞ் ெசய் ெகாள்;இல்லாவி ன் ேவண்டாம். 
          சாமள ம் சுக க்க ெமான்றாய் அ பவிக்கப்ேபாகின்றவர்கள் 
          தம்பதிகேள.ஆைகயால் அவர்கள் மனெமாத்தி ந்தாெலாழிய 
          விவாகம் ாியல் நியாய மன்  தர்ம மன் . உனக்கு 
          மனப் ர்வமாக இ டமில்லாவி ன் கூறிவி .அதனால் 
          எனக்குன்மீ  சிறி ம் வ த்தமிரா . 
 
    சு. குமாரா,அப்ப  ெயான்  மில்ைல.அப்ப  ஏதாவதி ந்தால் 
          அைத உன்னிடம் ஒளிப்ேபேனா?அைதப்பற்றி ேயாசிப்பதற்ேக 
          நான் தனித்திங்குவந்ேதன்.நான் சத்தியவதியின்மீ  காதல் ெகாண் 
          க்கின்ேறன், சத்தியவதி ம் என்மீ  காதல்ெகாண் 
          க்கிறாெளன்ப  நீ அறியாத விஷய மன் .உனக்கு 
          இஷ்டமாயின் சீக்கிரத்தில் விவாகத்திற்கு ஏற்பா  ெசய்யலாம். 
 
 
    சுகு. [சிாித் க்ெகாண் ] த்திசா !- எனக்கிஷ்டமில்ைல! நன்றாகக் 
          ேகட்டாய்! சுந்தரா, நீயாகத் தீர்மானிக்குமள ம் நான் சத் 
          தியவதிையக்குறித் ப் கழ்ந் ைரத்தல் நியாயமல்லெவன்  
          ேபசாதி ந்ேதன். ேதாழா! அவைளெயாத்த நற்குண ைடய 
          ெபண்ைண இவ் லகில் நீ ேவெறங்குங் காணமாட்டாய். ேப 
          ைதயாயி ம் பிற ைடய நன்ைமேய ெபாிெதனக் க ம் 
          ெபறற்காிய குணம் அவளிடம் கு ெகாண் க்கின்ற ; அவ 
          ள  களங்கமற்ற மனதிற்கு ஒ கா ம் வ த்தெமன்ப  
          சிறி மின்றி நீ சுகமாய் எந்நா ம் வாழ்வாயாக! 
 
    சு. அப்ப ேய யி க்கேவண் ெமன்  நா ம் ேகா கின்ேறன்- 



 10

          குமாரா! அேதா எாிநட்சத்திரத்ைதப்பார்! 
 
    சுகு. ஏேதா? நான் பார்ப்பதன் ன் மைறந்  விட்ட  சுந்தரா, 
          இன்றிர  என்ன ரமணீயமா யி க்கின்ற  கண்டைனயா? 
          ஐேயா, இன்  ரணசந்திரனாயி ந்தால் இன் ம் எவ்வள 
          வழகாயி க்கும்? 
 
    சு. எனக்ெகன்னேவா இ ேவ மிக ம் அழகாய்த் ேதாற் கின் 
          ற . பாதிமதிையக் காண்ட னால் எனக்குண்டாகும் சந்ேதா 
          ஷம் மதிையக் கா மிடத்  எனக்கில்ைல. என்னகாரணம் 
          பற்றி என்  என்னால் கூற யா . 
 
    சுகு. சாி! இதற்குக் காரண ம் ேவண் ேமா? உலகில் ஒ வன் 
          வி ப்  மற்ெறா வ க்கு ெவ ப்பாயி க்கலாம்; இ  சகஜம். 
          உலகில் எல்ேலா க்கும் வி ப் ம் ெவ ப் ெமான்றாயின், உலக 
          ேம யிரா ! 
 
    சு. குமாரா! இந்நிசியில் நிலாக்காய எங்க ம் நிசப்தமாயி ப்ப 
          தற்கு சற்  ரத்தி ந்  யாராவ  நல்ல திவ்வியமான 
          சாாீரத் டன் பா னால் அைதக்ேகட்க என்ன ஆனந்தமாயி க் 
          கும்! 
 
    [சற்  ரத்தி ந்  பாடப்பட்ட ம ரமான பாட்ைடக் ேகட்கிறார்கள்.] 
    குமாரா! சத்தியவதி! 
 
    சுகு. ஆம்! 
 
    சு. உற் க்ேகள்! என்ன ரமணீயமாய்ப் பா கின்றாள்! நான் வி ம் 
          பியைதக் ேகட் ப் பா கின்ற ேபா லல்லேவாவி க்கின்ற ! 
 
          என்னபா கின்றாள்? 
 
    சுகு. தன் காதலைனப்பிாிந்த ஓர் நாயகி அவன் வாராைமையக்க தி 
          வ ந்திப் பா ம்ப யான பாடல்ேபா க்கின்ற . 
 
    சு. ஆம்--ேதாழா! சத்தியவதியின் ெமல் ய விர னால் தடவப் 
          ெபற்ற ைண நரம் களின் ஒ ம் அவள  கந்தரத்தினின்ெற 
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          ம் மி வான சங்கீத ம் எவ்வள  அழகாய் கலந்  நிற் 
          கின்றன ேகட்டைனயா? மனத் க்கினிய இத்தைகய சங்கீதத் 
          ைதக்ேகட்  மன கா மனித ளேனா இவ் லகில்? அப் 
          ப ப்பட்டவ ெனா வ னி ப்பானாயின் அவைன மனித யிைர 
          ண்ணவந்த மற ெயனக் க தேவண் ம்.--வா, நாம் சத்திய 
          வதி யி க்குமிடம் ேபாேவாம். 
 
    [இ வ ம் மா யினின் ம் வ கிறார்கள்.] 
 
    சத்தியவதி ஓர் ெகா ட் னின் ம் பாட்ைட நி த்திவிட்  
          ெவளியில் வ கிறாள். 
 
    சுகு. சத்தியவதி! நீ இன்  பிறந்ததின மல்லவா? 
 
    ச. ஆம், அண்ணா. 
 
    சுகு. ஆகேவ உனக்குப் பாிசளிக்க ேவண்  ெமன்  சிறந்த 
          ெபா ெளான்  ெகாண் வந்தி க்கிேறன். என்ன ெசால் கின்றாய்? 
 
    ச. மிக ம் சந்ேதாஷம். 
 
    சுகு. அெதன்ன? இன்னெதன் றறிவதன் ன்னர் சந்ேதாஷ ெமனக் 
          கூறிவிட்டாேய? 
 
    ச. நீர் எனக்குக் ெகா க்கும் ெபா ள் சந்ேதாஷத்ைதத் 
          த வதாயன்றி இ க்குமா? 
 
    சுகு. ஆனால் ெபற் க்ெகாள். 
          [சுந்தராதித்யன் கரத்ைத அவள் கரத்தின்ேபாில் ைவக்க, 
          அவன் ழந்தாளிட்  அைத த்தமி கின்றான்.] 
          சந்ேதாஷந்தானா? 
 
    ச. அவ க்கு--சந்ேதாஷமானால்--எனக்கும் மிக ம் சந்ேதாஷந்தான். 
 
    சு. சத்தியவதி! என்ைனக் ேகட்க ம் ேவண் ேமா? நான் உன  
          காதைலப் ெபறத்தக்கவனல்ேலன். ஆயி ம் ெதய்வாதீனத்தாற் 
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          ெபற்ேறன்! நான் ெபற்றபாக்கியேம பாக்கியம்! 
 
    ச. நான் ெபற்றேத ெப ம்பாக்கியம். 
 
    சுகு. அெதப்ப  யாயி மாகுக, நான் ெபற்றபாக்கியம் நீங்களி வ ம் 
          ெபறவில்ைல ெயன்  ேதாற் கின்ற ெதனக்கு! 
 
    சு. அப்ப ேய ஒவ்ெவா வ ம் தான் ெபற்றேத ெப ம்பாக்கியெமனக்க க! 
 
    சுகு. சுந்தரா! சத்தியவதி! - எனக்கிப்ெபா தி க்கு மகிழ்ச்சி 
          எப்ெபா மி க்குமாயின் நான் வியிற் பிறந்த பயைனப்ெபற்றவனாேவன்; 
          இன் ம் என்மனதில் ஒ  ேகாாிக்ைக தான் இ க்கின்ற . 
          நீங்களி வ ம் நீ ழிகாலம் சுகமாய் ஒ  குைற மின்றி 
          வாழ் ர்களாக! 
 
    சு. என் யிாி க்கு மள ம் சந்ேதக ெமன்ன வதற்கு? 
 
    நித்யானந்தன் கீேழ இறங்கி வ கிறான். 
 
    சு. நித்யானந்தா, என்ன விேசஷம்? 
 
    நி. பதிைனந்  நாழிைக - நீராழிமண்டபம் - ஓடத்திற் ேபாகேவண் ம். 
 
    சு. ஓேகா! ஞாபக மி க்கின்ற . நீ தவ வாேயா என்  பார்த்ேதன்; 
          காலம் தவறி ம் தவ ம், நீ ஏ  தவ வ , குமாரா 
          நாெமல்ேலா ம் அங்குேபாேவாம் வ கின்றாயா? 
 
    சுகு. நீங்களி வ ம் ன்  அங்கு ெசல் ங்கள், நான் சற்  
          ெபா த்  வ கின்ேறன். 
 
    [நித்யானந்தன், சுந்தராதித்யன், சத்யவதி ேபாகிறார்கள்.] 
 
    சுகு. இன்ேற என்மனம் ரண உவைக ேயற்ற ! சத்தியவதிக்கு 
          இனி ெயன்னகுைற? அவள  ஒப் யர்வற்ற சத்குணத்திற்ேகற்ற 
          கணவன் என் யிர் நண்பேன ஆய  என்பாக்கிய வசந்தான்! 
          சுந்தரன் இனி அவள  நன்ைமையேய நா  தன் கண்ணின் 
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          க மணி ெயனப்பாவித்  வ வான் என்பதற்க்குக்கிஞ்சித்ேத ம் 
          தைடயில்ைல. சிலகாலத்திற்கு ன் அவனிடமி ந்த 
          ேகாப ம் பி வாத ம் ஏறக்குைறய அறேவ நீங்கிய  
          சத்தியவதியின் நற்றவத்தின் பயேன ெயனக்க தேவண் ம். 
          எல்லாம் என் மனப்ப  சுகமாய் ந்த . 
 
    ெஜயேதவன் வ கின்றான். 
 
    சுகு. ெஜயேதவா? 
 
    ெஜ: ஆம். அரேச ஏ  தா ம் என்ைனப்ேபால் நித்திைரைய நீத்  
          நிலைவ வியக்க இங்கு வந்தி க்கின்றாற் ேபால ேதாற் கின்ற . 
          இங்கி ந்  ேதாற் ம்ப யான காட்சி எவ்வள  அழகாயி க்கின்ற  
          கண்டீேரா? 
 
    சுகு. ஆம், என் மனமகிழ்ச்சிக்கு ஒத்ததாகேவ யி க்கின்ற . ெஜயேதவா! 
          சுந்தராதித்ய க்கும் சத்தியவதிக்கும் சீக்கிரம் விவாகம் நடந்ேத ம். 
 
    ெஜ. மிக ம் சந்ேதாஷம். எனக்கு ன்ேப இப்ப த்தான் நடக்குெமன்  
          ெதாி ேம! 
 
    சுகு. எப்ப  ெதாி ம்? 
 
    ெஜ. இெதன்ன ேகள்வி! இ யா க்குத்தான் ெதாியா ? நாட் ள்ள 
          பிரைஜகெளல்லாம் இப்ப த்தான் நடக்கேவண்  ெமன்  
          திைரராஜசிம்மர் உஜ்ஜினியி ந்  தி ம்பி வந்த  
          தல் ேபசிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். அவர்கள் எண்ணப்ப  
          ந்த  எனக்கு மிக ம் சந்ேதாஷம். எப்ெபா  விவாக 
          கூர்த்தம்? 
 
    சுகு. இன் ம் தினம் குறிக்கவில்ைல. நாைளயதினந்தான் நம  
          அரண்மைனப் ேராகிதைர வரவைழத்  சுபதினம் குறிக்கச் 
          ெசால்ல ேவண் ம். - 
 
    நித்யாநந்தன் வ கிறான். 
 
    நி. சுந்தராதித்யர் அைழத் வரச் ெசான்னார். 
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    சுகு. இேதா வ கின்ேறன் ேபா. 
 
    நி. உடேன அைழத்  வரச்ெசான்னார். 
 
    சுகு. இேதா வந் விட்ேடன். 
 
    நி. உடேன வரச் ெசான்னார். 
 
    சுகு. சற்  ெபா  இேதா - 
 
    [நித்யாநந்தன் அவைன அப்ப ேய க்கிெகாள்ளப் ேபாகின்றான்.] 
    இல்ைல! இல்ைல! இேதா வந் விட்ேடன். ெஜயேதவா, 
    இன்ெனா ேவைள உன் டன் ேபசுகின்ேறன். இவன் விடமாட்டான் 
    என்ைன! [நித்யாநந்தன் ேபாகின்றான்.] 
 
    ெஜ. வயி  பற்றிெயாி ம்ெபா  ேவ க்ைக ெயான்றா? உம் - சீ! 
          காாியங்கெளல்லாம் நாம் எண்ணியதற்கு விைரவாக நடந்ேதறி 
          வ கின்றாற்ேபா க்கின்ற . இனி நாம் உறங்கலாகா . சீ! 
          நாம் இந்த ஐந் வ டங்களாக எண்ணிய எண்ணங்கெளல்லாம் 
          அ ேயா  வியர்த்தமாகும்ேபா க்கின்றேத! நான் 
          எவ்வளேவா யன் ம் ன்ேப இவர்கள் ஒற் ைமையப் பிாிப்ப  
          அசாத்தியமாயி ந்த . இப்ேபா திவர்க க்கு இந்த 
          பந் த்வ ெமான்  ண்டாய்விட்டால் இவர்கைளப் பிாிப்பெதவன்? 
          சுந்தராதித்யா! சுந்தராதித்யா! என் ெப  யற்சிகைள 
          எல்லாம் வியர்த்தமாக்கி, என் ேகாாிக்ைககைளெயல்லாம் 
          பாழாக்கி, என் ெப ைமையெயல்லாம் ேபாக்கி, என்னாவிையயழிக்க, 
          எனக்ெகன்  இப் வியில் எங்கி ந்  ேதான்றிைனேயா? 
          நான் என்ன பிரயத்தனஞ் ெசய்தேபாதி ம் கு க்காக 
          வந்தழிக்கின்றாேய? நான் சுகுமாரைன என் ைகவசப்ப த்தி, 
          சத்தியவதிைய மணந்  என் தாைதயர் ஆண் வந்த இவ்வரைசக் 
          ைகப்பற்றேவண் ெமன் றி ந்ேதேன என் ேபரறிைவக் 
          ெகாண் ! சுகுமாரனிடம் என்ஜபம் ெசல்லாவண்ணம் ெசய் விட்டாய். 
          என்னிடம் ன்  வ டமாக எவ்வளேவா அன்ேயான்யமாய் 
          இ ந்த அவன் நீ உஜ்ஜியினி ந்  தி ம்பிவந்த டன் 
          என்னிடமி ந்த அ ராகெமல்லாம் ேபாய் உன்மீ  
          பதின்மடங்கு அதிகமாக அ ராகங்ெகாண்  இைணபிாியாதவனானான். 
          இ  உன் ெசயெலன்பதற்குச் சந்ேதகெமன்ைன? 
          சுகுமாரன் இன் ம் என்ைன அத்யந்த நண்பெனன்ேற பாவிக்கின்றான்! 
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          இந்த நட்ெபன்னத்திற்ெகனக்கு? எனக்குப் பிரேயாஜனப்படாத 
          நட்  ஒ  நட்பா? ேபாதாக்குைறக்கு சத்தியவதி ம் 
          உன்மீ  காதல் ெகாண் விட்டாளாம். நீ அவைள விவாகம் 
          ெசய் ெகாள்ளப்ேபாகின்றாய்! தீர்ந்த ! நான் என்ன ெசய்வ ? 
          ெவ ங்ைக ணனாய் ெவயி ல் நின்  உன் சுகத்ைதக் 
          கண்  கண்குளிர்ந்தி ப்பேதா? அக்கதிக்குத்தான் வந் விட்ேடன். 
          சீ! என் ஒப் யர்வில்லா த்தி ம் க்தி ம் எதற்காய ? 
          ெதய்வத்திற்குத் தர்மெமன்பதில்ைல. நான் சுந்தராதித்யைன 
          விட எதில் கீழ்ைமப்பட்டவனாய் விட்ேடன்? அவ க்கி க்கும் 
          த்தி எனக்கில்ைலேயா? அவைனவிட நான் தாளாண்ைமயி ம் 
          தளரா ஊக்கத்தி ம் குன்றிவிட்ேடேனா? அவனிடத்தி க்கும் 
          நற்குணங்கெளல்லாம் ெமன்னிடம்மி க்கின்றன; ஆயி ம் 
          பிறந்த தல் அவன் வரவர உன்னதபதவிைய யைடந்  
          வர நான் வரவர க்ஷிணதிைசைய யைடவாேனன்? இெதன்ன 
          நியாயம்? இஃெதன்ன தர்மம்? அவ ம் ஆடவன் தான், நா ம் 
          ஆடவன் தான்! என் யி ம் அவன யி ம் ஒன்ேற! அப்ப க்கி க்க 
          வியிற் பிறக்கும்ெபா ேத எல்ேலா ைடய மனைத ம் 
          கவ ம்ப யாகச் சுந்தரெனன் ம் ெபய க்ெகாப்பச் 
          சுந்தரவ டன் உதித்தான். என்ைனேயா கண்டவர் நைகக்கும் 
          வண்ணம் விகார பத் டன் சி ஷ் த்த ! அந்நாள் தல் 
          இந்நாள் வைரயில் அவன் எக்காாியம் ெதாடங்கி ம் அவன் 
          யற்சியின்றிேய அ கூலப்பட் க் ெகாண்  வ கின்ற . 
          எனக்ேகா நான் எைத ஆரம்பித்தேபாதி ம் இல்லா இைட க ம் 
          உண்டாகின்றன! நான் வ ந்தி யைழத் ம் வாராத 
          ேதவி இவனிடம் ெசன்  தன்ைனப் ெபற் க்ெகாள் ம்ப த் 
          தானாகப் பணிகின்றாேள! - இவைன நான் ெவல்வெதப்ப ? - 
          ெவல்லேவண் ன் ெகால்லேவண் ம்! இவ யிாி க்குமள ம் 
          என் காாியம் ெகாஞ்சேம ம் சித்திக்கப் ேபாகின்றதில்ைல. 
          அைத நான் நன்றாகக் கண்ேடன். இந்த யமைன 
          ெவல்வெதப்ப ? ேநர்வழியில் ெஜயிப்பெதன்றாேலா அசாத்தியமான 
          காாியமாயி க்கின்ற . இவன் ஒ வேன ேபாதாெதன்  
          வைனத் தம் யிர்ேபாற் காக்கப் பதினாயிரவர் ஏற்பட் க்கின்றனர்! 
          ேபாதாக்குைறக்கு அந்த யமகண்டன் நித்யானந்தன் 
          இைடவிடா  எங்கு ெசன்றேபாதி ம் கூப்பி ரத்தி ந்  
          பா காத் வ கின்றான். சூட்சிெசய்  இவைனக் 
          ெகால்லெவன்றாேலா அ ம் அசாத்தியமாயி க்கின்ற . 
          நான் சூட்சிெசய்ய ஆரம்பஞ்ெசய்  ன்னேர அைதக்கண்  
          ெகாள் கின்றான்! இவன் மனைத யறிய எனக் கா  
          தினம் பி த்தால் அைரெநா யில் என் மனத்ைத யறிந் ெகாள் கின்றாேன! 
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          இவன் கண்ெணதிாிற் ெசல்வெதன்றா ம் 
          எனக்குப் பயமாயி க்கின்ற . இவன் கண்கைள நான் 
          என்ெனன் ைரப்ேபன்! அைவக க்கி க்கும் சக்தி இன்னெதன்  
          என்னால் அறிய யவில்ைல. ெசவ்வாி படர்ந்  நீண்  
          விசாலமாகிய அக்கண்கைளக்ெகாண்ேட இவன் எல்ேலாைர ம் 
          ெவன்  வ கின்றான். அவன  ேநத்திரங்கள் என  ேநத்திரங்கைள 
          சந்திக்கும்ேபாெதல்லாம் என் உடம்பில் ஓர்வித சி ர் 
          சி ர்ப் ண்டாகின்ற . அவ்வண்ணம் ேநாக்கும்ெபா ெதல்லாம் 
          என் ள்ளத்தில் மிக ம் அந்தரங்கமாயி க்கும் விஷயங்கைளெயல்லாம் 
          நன்றாய் ஆராய்ந்தறிவ ேபாலல்லேவா இ க்கின்ற . 
          இப்ப  அறிந் ெகாள் கின்றாேன ெயன்  என் 
          கண்கைளத் தி ப்பிவிடலாெமன்றாேலா, நாகமான  
          தனக்கிைரயாகிய சி  பட்சிையத் தன் கண்கைளக்ெகாண்  எப்ப  
          அைசவற்றி க்கச் ெசய் வி கின்றேதா அங்ஙனம் என்ைன ம் 
          ைவத்த கண் மாறாவண்ணமாய் ஸ்தம்பித் விடச்ெசய்கின்றான். 
          அச்சமயத்தில் இவன் ேகட்கும் ேகள்விக க்கு என்ைன  மறியாதப  
          உண்ைமையக் கூறேவண் வ கின்ற ! இெதன்ன 
          சக்தி! இெதன்ன சக்தி! இச்சக்திையப்ெபற்ற இவைன நான் 
          எப்ப  ெவல்லப்ேபாகின்ேறன்! ண் எண்ணம்! ண் எண்ணம்! 
          ஐேயா! இவ்வள  சக்திையப்ெபற் ம் ஐந்  வ டங்க க்கு 
          ன்பிவ க்கி ந்த ேகாப ம் பி வாத ம், இப்ெபா  
          அ வளேவ  மி க்குமாயின் அைரெநா யில் ெவல் ம் 
          வைகைய யறிேவன்! சுகுமாரன் ேபாதைனயினால் சூாியன் 
          ன் பனிேபால் சிலநாைளக்குள் எல்ேலா ம் ஆச்சாியப்ப ம்ப  
          இவைன விட்  அைவகள் நீங்கேவண் மா?- அவ க்கு 
          அசாத்தியெமன்பதில்ைல! ஈசைனேய ஏவல் ெகாள்ளேவண் ம் 
          அவ க்கு அதற்ேகற்ற மன உ தி ம் ஊக்க ம் உண் . சீ! 
          இவன  குணத்ைத நான் ெமச்சேவண் ம்! ஐேயா! இவன் 
          எனக்ெகதிாிைடயாக அல்லா  எனக்குதவியாயி ப்பானாயின் 
          இம் லகங்க க்கும் அதிபதியாய் அைர க்ஷணத்திலாய் 
          வி ேவன்! சுந்தராதித்யா! சுகுமாரனிடம் அந்ேயாந்யமாயி ப்ப ேபால் 
          என்னிடம் அந்ேயாந்யமா யி க்கலாகாதா? இனத் டன் 
          இனஞ் ேச ம்! ஆயி ம் நான் பிறவியினால் தீயகுண ள்ளவனாயிற்ேற! 
          நம்மி வ க்கும் அவ்வளவாகக் குணேபதமில்ைல. 
          உனக்ேகா ேம ம் ேம ம் உலகம் நன்ைமபயக்க நீ 
          அக்குணங்கைள ெயல்லாம் சத்வழியில் உபேயாகித்  நல்லவனானாய்! 
          நாேனா ேம ம் ேம ம் ெக திேய என்ைன வந்தைடய 
          என் குணங்கைளெயல்லாம் தீயவழியில் உபேயாகிக்க 
          ேவண் யவனா யி க்கின்ேறன்! இ என் தவேறா? என்ைனப் 
          பைடத்த ஈசன்தவறாகும்! அவன் பாரம்! எனக்கிவ்வள  சக்திைய ம் 
          த்திைய ம் க்திைய ம் ெகா த்  ைலயில் 
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          உறங்கிக்ெகாண்  என்றால் எப்ப யி ப்ப ? அைவக க்கு 
          ஏதாவ  ஒ  உபேயாகம் ேவண் ேம! நல்வழியில் உபேயாகிக்க 
          ஈசன் வழி காண்பிக்காவிட்டால் ெகட்ட வழியிலாவ  
          உபேயாகிக்கேவண்  வ கின்ற ! என்மீ  குற்றெமன்ன?- 
          சாி, இைவகைள ெயல்லாம் பற்றி இப்ெபா  ேயாசித் ப் 
          பயெனன்ன? ஒ காாியத்ைதச் ெசய்யேவண் ெமன்  
          தீர்மானித்த பிறகு பின்வாங்குவதா? நான் என ெதண்ணத்ைதயாவ  
          க்கேவண் ம், என் யிைரயாவ  க்கேவண் ம். 
          இரண் ெலான் ! எ  நிைறேவறி ம் எனக்கு 
          சந்ேதாஷந்தான். சீ! வ வ வரட் ம். சுந்தராதித்ய க்கு 
          அசாத்திய ெமன்பதில்ைல ெயனின் எனக்குமாத்திரம் ஏன் 
          இ க்கேவண் ம்? ெஜயித்தால் ெஜயம்! மறித்தால் மரணம்! 
          இப்ெபா  ேயாசித்தால் எனக்ெகா வழி ம் லப்படா . 
          நன்றாய் உறங்கிவிட்  நாைள காைல ெய ந்  ேயாசிக்க ேவண் ம். 
          இறக்கத் ணிந்தவன் எதற்கு மஞ்சுவாேனன்! - 
          சுந்தராதித்யா! சுந்தராதித்யா!- [ேபாகிறான்] 
------------------------------------------ 
 

தல் அங்கம்.  ---   இரண்டாம் காட்சி. 
 
    இடம்-சுகுமாரன் அரண்மைனயில் தர்பார். 
    காலம்-காைல. 
 
    சுந்தராதித்ய ம், சுகுமார ம் ஒேர சிங்காதனத்தில் ற்றி க்க, 
    மந்திாி ஜயேதவன், த ேயார் இ பக்க ம் உட்கார்ந்தி க்க 
    சூரேசனன், ேதவரதன், நித்யானந்தன் த ேயார் சுந்தரன் பக்க ல் 
    நிற்கிறார்கள். 
 
    சுகு. மந்திாி ேசனாபதி த ய சைபேயார்கேள! இன்ைறய 
          தினம் ெதய்வகடாட்சத்தால் உங்கள  ெசவிைய ம் மனைத ம் 
          சந்ேதாஷிக்கச் ெசய் ம்ப யான ஓர் சுபவிஷயத்ைத உமக்குக் 
          கூறவல்லவனாயி க்கின்ேறன். மண் லகில் குற்றமில்லாக் 
          கீர்த்திைய நிைல ெபறச்ெசய்  சில காலத்திற்கு ன் 
          விண் லகிற்கு ெசன்ற ஆநந்தராஜ ைடய குமாரர், ேசாழநாட் ன் 
          கழ் உலெகலாம் பரவச்ெசய்தவள்ளல், தஞ்ைசமாநகர்க்கரசர், 
          சுந்தராதித்ய திைரராஜசிம்மர், ஆகிய இேதா இச்சைப 
          ெப ைமயைடய இங்கு என்ன கில் ற்றி க்கும் என்னா யிர் 
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          நண்பர் என் தங்ைகயாகிய ெசௗபாக்கியவதி சத்தியவதியின் 
          மீ  காதல் ெகாண் வாிக்க, என் தங்ைகைய அவ க்கு 
          விவாகஞ்ெசய்  ெகா க்க நான் சம்மதித்ேதன். நமதரண்மைன 
          ேராகிதர் குறித்தவண்ணம் இந்த ைவகாசிமாதம் இ பதாம் 
          ேததி ஆதிவாரம் விவாக கூர்த்தத்ைத க்கத் 
          தீர்மானித்தி க்கின்ற . இ  உங்க க்ெகல்லாம் சம்மதிதானா? 
          எல்ேலா ம். மிக ம் சந்ேதாஷம்! மிக ம் சந்ேதாஷம்! சம்மதிதான்! 
          சம்மதிதான் ! 
 
    சுகு. இச்சுபகாாியம் உங்க க்கும் சம்மதிதான் என்  ேகட்க நான் 
          ஆநந்த பரவசனாேனன். மந்திாி! விவாகபத்திாிைக அ ப்ப 
          ேவண் ய அரசர்க்ெகல்லாம் சீக்கிரம் அ ப்பிவிட் , நாெடங்கும் 
          அச்சுபதினத்ைத மேகாற்சவமாகக் ெகாண்டா ம்ப யாகப் 
          பைறசாற்றி ைவப்பாயாக. இன் ம் இதற்கு ேவண் ய 
          ஏற்பா கைளெயல்லாம் ெசய்வதற்கு உடேன ஆரம்பஞ் ெசய்வாய். 
 
    ம. மகாராஜா! மிக ம் சந்ேதாஷத் டன் ஆரம்பஞ் ெசய்  விட்ேடன். 
          இனி இத்ேதசத்திற் ெகன்னகுைற? இ  நாங்கள் 
          ெசய்த ர்வ ன்னியவசேமயாம். 
 
    சூ. மகாராஜா! மந்திாி அவர்க க்கு மாங்கல்ய சூத்திரம் தவறா  
          ெசய் ம் ப யாக உத்தரவளிக்கேவண் ய . ஒ  ேவைல 
          விவாக சம்பிரமத்தில் அைதச்சித்தஞ் ெசய்ய மறந்  விட்டால்! 
 
          [ கு நாதன் வ கிறான்.] 
 
    அடடா! வந்தாரா இவர்! சாியான சமயத்திற்குத்தான் வந்தீர்; 
          வா  மிப்ப . 
 
    கு. மகாராஜாக்கள் அவர்க ைடய சாி - சந்நிதானங்க க்கு 
          நமஸ்காரங்கள் 
 
    சு. யார் இ ? பயித்தியகாரைனப்ேபால் ேதாற் கின்றான். 
 
    சுகு. ஆம். பயித்தியக்காரந்தான். - 
 
    சூ: மகாராஜா, அவ்வள  எளிதிற் கூறலாகா , நான் 
          கூ கின்ேறன். இவர்ெபயர் "காஞ்சி ரம் கனக தப்பட்ைட டமார 
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          கிண்ணர வண்ணர, ஆதி ைசவ அதி விேனாத, அட்டகாச 
          அதிேமாச,இதிகாச ராண சங்கீத - சற்  ெபா ம் - பீதாம்பர, 
          அதிம ர, மாம ர, கவிராய, பாஷ்ய, ஹரஸ்ய, ேஜாஸ்ய, சாி 
          விடாத கு நாதர்"? 
 
    கு. சாி, நம் ைடய பட்டங்களில் ஒன்ைறவிட்  விட்டாய். வயித்திய 
          கு நாதர் என்  சாி - கூறியி க்கேவண் ம். 
 
    சூ. இவ்வள தாேன, ஒன் க்கு நான்காய் கூறிவி கின்ேறன் 
          வயித்திய, தயித்திய, சயித்திய, பயித்திய கு நாதர் இப்ெபா  
          சாிதானா, இன் ம் ஏதாவ  விட்  விட்ேடேனா? 
 
    கு. சாி, அப்ப  விட்  விட்டதாகத் ேதாற்றவில்ைல. பிறகு ேஜாசியம் 
          பார்த்  தான் சாி - கூறேவண் ம். 
 
    சூ. நிரம்ப சாி. மகாராஜா இவ ைடய விர்த்தாந்தம் தமக்குத் 
          ெதாியாேத; சற்ற க்கிரகிக்க ேவண் ம். இவர் ஒ  சங்கீத 
          வித்வா ைடய குமாரர். த ல் சந்கீதங்கற்க ஆரம்பித்தார் 
          பிறகு சங்கீதம் ஒன்  மாத்திரம் ேபாதா ெதன்  சாஹித்யம் 
          ெசய்யேவண்  கவிராயராக யன்றார், அதி ம் திர்ப்தியைடயாமல் 
          வயித்திய சாஸ்திரத்ைதக் கற்க ஆரம்பித்தார், 
          உடேன வயித்தியத்திற்கு ேஜாசியம் அதி அவஸ்யெமன்  
          அைத ம் கற்கத்ெதாடங்கினார். இைவகைள ெயல்லாம் ஒன்றாய்க் 
          கற்க ஆரம்பிக்கேவ வில் இக்கதிக்கு இவைரக் ெகாண்  
          வந்  விட்ட ! 
 
    கு. இ ந்தா ெமன்ன? யற்சி பயன்படாமற் ேபாேமா? தி  
          வள் வர் கூறியப  சாி- "ெதய்வத்தாலாகாெதனி ம்-சாி- 
 
    சூ. அன்ைன ம்- 
 
    கு. சாி, அன்ைன ம் பிதா ம் ன்னறி ெதய்வம். 
 
    சூ. சாி! நிரம்ப சாி உம் ைடய கல்விேய கல்வி! 
 
    கு. இெதன்ன? ற்  ணர்ந்தவாில்ைல வ உம் 
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          கற்றனெமன்  களியற்க-சாி- 
 
    சூ. ெதால் லகில்- 
 
    கு. சாி- ெதால் லகில் நல்லா ெரா வர் உளேரல் அவர் 
          ெபா ட்ெடல்லா க்கும் ெபய் ம் மைழ. 
 
    சூ. பார்த்தீர்களா! மகாராஜா! இப்ப ப்பட்ட சகலகைலகைள ம் 
          கற்றவர்க்கு அரண்மைனயில் ஏதாவ  உத்திேயாகம் ெகா க்க 
          ேவண் ம் மகாராஜா. 
 
    ேத. மகாராஜா! அப்ப  ெயான் ம் ெசய்யலாகா . இவர்தான் 
          ேபானவ டம், ேநற்ைறயதினம் காலஞ்ெசன்ற நம பதினாயிரவ ள் 
          ஒ வனாகிய விஸ்வத்ேசன ைடய வேயாதிகரான தந்ைத 
          மிக ம் ேநாயாய்க்கிடந்தெபா  ேஜாசியம்பார்த்  10 
          நாழிைகக்ெகல்லாம் இறப்பாெரன்  கூறிவிட்  அவ்விதம்இறவாைமையக் 
          கண்  தன் ெசாற்ப  நடக்கேவண்  ெமன்  ஏேதா 
          ஒ  விஷத்ைதக் ெகா த்  ெகான் விட்டார். அதிகாாிகள் 
          பயித்தியக்காரன் என்  ஒன் ம் ெசய்யா  விட்டனர். 
          இப்ப ப்பட்ட மனிதன் நமதரண்மைன அ கி ப்ப  நியாயமன் . 
 
    கு. சாி மகாராஜா! அங்ேக ஒ  ம . விஸ்வத்ேசன ைடய 
          தகப்பனா க்கு சாி அக்காலத்தில் எட்டாம் ட் ல் சனி ம் 
          ஒன்பதாம் ட் ல் ராகு ம் இ ந்தார்கள் அதற்குப்பலன், சாி உடேன 
          மரணம்! நான் இன் ம் 10 நாழிைகெயன்  ெக ைவத்ேதன்; 
          அதற்குள் இறவாவிட்டால், சாி, யார்தவ ? சாி, ேஜாஸ்யம் 
          தப்பிப்ேபாவதா? ஆகேவ சாி, உடேன ம ந்  ெகா த்  
          சாஸ்திரத்ைத சாி, ெமய்ப்பித் விட்ேடன்! 
 
    சூ. சாி, சாி, எல்லாம் சாிதான், மகாராஜா! இந்த நியாயத்ததிற்கு 
          உத்திரம் யார் கூ வ ? தாங்கள்தான் கூறேவண் ம். 
 
    சு. அதி க்கட் ம். ேதவாதா! விஸ்வத் ேசன ைடய குமாரன் 
          பதினாயிரவ ள் தன் தகப்ப க்குப் பதிலாகச் ேசரவி ம்பியதற்கு 
          இைசந்ேதேன, அவன் இன்ைறய தினம் என்ைன 
          இங்குவந்  கண்  பிரமாணம் ெசய்  ேபாவதாகக் கூறினாேன. 
          ஏன் இன் ம் வரவில்ைல? 
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    ேத. ஏேதா-அசந்தர்ப்பமா யி க்கேவண் ம். 
 
    சு. அசந்தர்ப்பம்! அசந்தர்ப்பம் என்றால் அர்த்த ெமன்ன?- 
          ஆயி ம் அவன  பிதாவின் நிமித்தம் அவன் மீ  ேகாபம் 
          ெகாள்ள எனக்கிஷ்டமில்ைல. இன்ைறயதினம் சா ங்காலத்திற்குள் 
          என்ைன வந்  காணேவண் ெமன்  ெசால். 
 
    ேத. ஆக்கிைன. 
 
    சு. சாி கு நாதேர, இப்ெபா ேத திங்ேக வந்த ? 
 
    கு. மகாராஜா! காைலயில் எ ந்த டன் சாி, ஒ  ஆ டம் பார்த்ேதன் 
          சாி, இங்கு ராஜ சைபக்குச் ெசன்றால் நல்லெதன்  ேதாற்றிய , 
          சாி, உடேன றப்பட்  சாி வந்  விட்ேடன். 
 
    சு. ஆனால் இப்ெபா  ெதன்ன ேவண்  ெமன்கிறீர்? 
 
    கு. மகாராஜா! சாி அரண்மைனயில், ஏதாவ  சாி, உத்திேயாகம் 
          ஏற்பா  ெசய்  விட்டால் சாி நலமாயி க்கும், என் ைடய 
          ெப ைமைய நான் எ த் க்கூறலாகா . "யாகாவாராயி ம் 
          நாகாக்க, காவாக்கால்"-சாி- 
 
    சூ. யாேர அழகுக்கு- 
 
    கு. சாி-"யாேர அழகுக் கழகுெசய்வார்" என்  கூறியி க்கின்ற  
 
    சூ. நிரம்ப சாி! எனக்கும் அவ க்கும் தான் சாி. 
 
    சு. ஆம் உண்ைமதான். சூரேசனா இவ க்கு ன்  ேவைள ம் 
          அரண்மைனயினின் ம் ேபாஜனம் ெகா க்கச் ெசய்  இவர் 
          ஒ வ க்கும் ம ந்  ெகா க்காம ம் ேஜாஸ்யம் கூறாம மி க்கும்ப  
          நீ பார்த் க்ெகாள். கு நாதேர! அ  தான் 
          உமக்குத்தக்கேவைல. 
 
    கு. சாி மகாராஜா! 
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    சூ. நிரம்பசாி! மகாராஜா! 
 
    ேசவகன் வ கிறான். 
 
    ேச. பராக் மகாராஜா! பராக் மகாராஜா! சிங்களத்தீவி ந்  
          ஜீ தவாஹனன் என்பவெனா வன் ஓர் சிம்மத்ைதப் 
          பழக்கியி ப்பதாக ம் ராஜசைபயில் தன் சாகசத்ைதக் காண்பித் ப் 
          பாிசு ெபற் ப்ேபாக வந்தி ப்பதாக ம் கூறி உள்ேள வர சமயம் 
          பார்த்  கைடவாயி ல் நிற்கின்றான்; மகாராஜாக்களின் 
          ஆக்கிைன? 
 
    சுகு. அப்ப யா? என்ன ஆச்சாியம்! ெகா ய சிங்கத்ைதப்பழக்குவதாவ ! 
          நாம் பார்க்க ேவண் ம் உடேன உள்ேள வரச்ெசால்லவா 
          சுந்தராதித்யா? 
 
    சு. சுகுமாரா ேவண்டாம். நாைளயதினம் பார்ப்ேபாம் இவ்விேனாதத்ைத. 
          இன்ைறக்கு ேவண்டாம், சைப கூ  ெந ேநரமாய . 
 
    சுகு. சுந்தரா! என் ேவண் ேகாைளத் தட்டாேத. எனக்குடேன 
          பார்க்கேவண் ெமன்  மிக ம் வி ப்பமாயி க்கின்ற . 
 
    சு. நாைளயதினம் பார்க்கலாகாதா? 
 
    சுகு. சுந்தரா! பி வாதமாய்க் கூறாேத! வரச்ெசால்லவா? 
 
    சு. சாி, உனக்கப்ப  இஷ்டமி க்குமாயின் வரச்ெசால். 
 
    சுகு. ேசவகா! அைழத் வா சைபக்கு உடேன. 
 
    ெஜ. அரேச, சைபயில் வரவைழப்ப  அவ்வளவாக உத்தமமாகத் 
          ேதாற்றவில்ைல. இதற்கு ேவ  பிரத்திேயகமாக இடம் ஏற்பா  
          ெசய்தி ந்தால் நலமாயி க்கும். 
 
    சு. ெஜயேதவா, அப்ப  ஏதாவ  அபாயமி க்குெமன்  
          நிைனக்கின்றாேயா? 
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    ெஜ. அபாயெமான்  மிரா , ஆயி ம்- 
 
    [ஜீ தவாஹனன் வ கிறான். ேசவகர்கள் ஆண்சிங்கம் ஒன்  
    அைடக்கப்பட்ட இ ப் க் கூட்ைட சைபயில் இ த் க்ெகாண்  
    வ கிறார்கள்] 
 
    ஜீ. ராஜாதிராஜர்கேள! பராக்! நான் சிங்களதீபவாசி. என் ெபயர் 
          ஜீ தவாஹனன். பதினான்கு வ டமாக இேதா 
          இக்கூட் க்கும்ப யான அாிேயற்றிைனப்பழக்கிவந்ேதன். 
          இப்ெபா  தான் இதில் ேதர்ச்சிெபற்ேறன். தங்கைளெயாத்த 
          மகாராஜர்க ைடய சைபக்குச்ெசன்  என் சாகசத்ைதக்காட்  
          தக்க பாிசு ெபற் ப் ேபாகலாெமன்  ஆைசெகாண்  தல் த ல் 
          சந்நிதானத்திற்கு வந்ேதன். உத்திரவானால் உடேன என் 
          சாமர்த்தியத்ைதக்காட்ட ஆரம்பஞ் ெசய்கிேறன். 
 
    சுகு. (தைலைய அைசக்கிறான்) 
    [ஜீ தவாஹனன் கூட் ற்குள் பிரேவசித்  சிங்கத் டம் 
    சிலம்பம் பழகி சற் ேநரம் ெபா த்  ெவளியில் வ கிறான். 
    சுகுமார ம் சுந்தராதித்ய ம் அவ க்குப் பாிசளிக்கின்றனர்.] 
 
    சுகு. சபாஷ்! சபாஷ்! ஜீ தவாஹனா! இக்ெகா ய மி கத்ைத 
          எப்ப  பழக்கிைன? 
 
    ஜீ. எப்ப ெயன்  என்னால் கூற யா  மகாராஜா; எவ்வள  
          பழக்கி ம் நித்தியகண்டம் ரணா சு தான் எனக்கு! 
 
    ெஜ: ேச! அவ்வள  கஷ்டமா? 
 
    ஜீ: கஷ்டமா என்றா ேகட்கின்றீர்கள்? இேதா என  பட் க்கச்ைசையக் 
          கூண் ல் எறிந்ேதன். யாைரயாவ  இக்கூண் ல் 
          ைழந்  இைத எ த் க்ெகாண்  உயி டன் மீண்  வரச் 
          ெசால் ங்கள் பார்க்கலாம். யாராகவி ந்தா ம் சாி. இந்தச் 
          சைபயில் எந்த சுத்த ரனானா ம் சாி! - இவ்வள  ெபாியசைபயில் 
          எந்த சுத்த ர ம் இைதச் ெசய்யாத் ணியானா? - 
          ஒ வ மில்ைலயா? - இவ்வள  தானா? 
 
    ெஜ: ஜீ தவாஹனா! அப்ப  கூறாேத. மகாராஜா த ய சுத்த 
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          ரர்கள் நிைறந்த சைபயில் அவ்வண்ணம் கூ வ  தவ . 
          மகாராஜாேவ யி க்கின்றார். திைரராஜசிம்மர் என்  பட்டப்ெபயர் 
          ெபற்ற அவ க்கு இந்த ஒ  அற்பசிங்கத்தினிடம் 
          ெசல்வ  அசாத்தியேமா? அப்ப ப்பட்ட ெபாிய ரர்க க்குக் 
          ேகவலம் இதில் மனதிரா  அவ்வள தான், ஒ வ மில்ைல 
          ெயன்  கூறிவிடாேத. 
 
    சுகு. சீ! இ  ஒ  ரத்வமா ெகா ய மி கத்தின்வாயி லகப்ப வ ! 
 
    ெஜ. ேதவாதா, நீ ேபாய் பார்க்கின்ற தாேன! இவன  இ மாப்ைப 
          அடக்க வல்லைம இல்ைலயா உனக்கு? இவ்வள தானா 
          உன் ரம்? 
          [ேதவநாதன் எ ந்தி க்கிறான்.] 
 
    சு. ேதவாதா, நில். ெஜயேதவா, ேதவாதைன ஏளனஞ்ெசய்தைனேய, 
          அவன் ேபாய் அைத எ த் க்ெகாண்  வந்தால் என்ன த கின்றாய்? 
 
    ெஜ. இைத ெசய் ம்ப யான சுத்த ர க்கு ேவண் ய  
          ெமான்றி க்கின்றேதா? அவன் தன் இஷ்டெமல்லாம் நிைறேவற்ற 
          அவ க்குச் சக்தியிராேதா? 
 
    சு. ஆனால் பிறகு அவன் இஷ்டப்ப  ெசய்யலாமா? 
 
    ெஜ. தைடெயன்ன? அப்ப ப்பட்டவைனத் த க்க வல்லார் யார்? 
 
    ஜீ. மகாராஜா, இவர் இறந்தால் பிறகு நான் உத்திரவாதியல்ல. 
 
    சு. ஒ ேவைள, உயி டன் தி ம்பிவந்தால்? 
 
    சுகு. சுந்தரா! இெதன்ன விைளயாட் ? ேதவாதைனக் கூண் ற்குள் 
          ெசல்லாதி க்கும்ப  த ப்பாய்! 
 
    ஜீ. உயி டன் தி ம்பிவந்தால் நான் அவ க் க ைமயாகின்ேறன். 
 
    சு. நித்யானந்தா! 
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    [சேரெலன்  கூட் ற்குள் பிரேவசித் க்கச்ைசைய ெவளியில் 
    எ த் க்ெகாண்  வந் வி கிறான். நித்யானந்தன் ெமல்லப்ேபாய் 
    ெஜயேதவன் பின்பாக நிற்கிறான், சைபேயாெரல்லாம் ஆச்சர்யத்தால் 
    ஸ்தம்பித்  நிற்கின்றனர்.] 
 
    எல்ேலா ம்: ஆ! ஆ! இெதன்ன! மகாராஜா! இெதன்ன! 
 
    சுகு. சுந்தரா! - [சுந்தராதித்யைனக் கட் யைணத் க்ெகாள் கிறான்.] 
 
    சு. இைதச் ெசய்பவன் பிறகு தன் எண்ணப்ப  ெசய்யலாெமன்றாயல்லவா? 
          இ தான் என திஷ்டம்! 
 
    [கச்ைசைய ெஜயேதவன் கத்தின்மீ  சி எறிகிறான்.] 
 
    ெஜ. மகாராஜா, மிக ம் சந்ேதாஷம். உம்ைமயன்றி இக்காாியம் 
          ெசய்ய ேவெறவராலாகும்? இதற்கறிகுறியாக நான் 
          இவ்வஸ்திரத்ைத என்னிடம் ைவத் க்ெகாள் கின்ேறன். 
 
    ேத. அரேச! தம்ைம ெயாப்பார் யார் இப் வியில்? சுந்தராதித்ய திைர 
          ராஜ சிம்ம ைடய கழ் உலெகங்கும் விளங்கி் அவர  பைகவர் 
          சிங்கத்திைனக்கண்ட யாைனையப்ேபால் அழிந் ேபாவாராக! 
          ெஜய, விஜயீபவ! 
 
    எல்ேலா ம் ெஜய விஜயீபவ! 
          
          [சந்த யில் ெஜயேதவன் ெமல்ல ெவளியிற் ேபாய்வி கிறான்.] 
 
    சுகு. சுந்தரா! இப்ப  வந் ட்கார்! ெகட் க்காரன்! வா 
          ெசால் கின்ேறன்--மறந்தைனேயா? 
 
    சு. ஆம்.மறந்ேதன் குமாரா! மன்னிப்பாய்! இேதா வந்  
          விட்ேடன். நித்யானந்தா! 
 
    [ஜீ தவாஹனன் ைககைளக் கட்  ெவளியில் 
    இ த் க் ெகாண்  ேபாகிறான்]. 



 26

 
    சுகு. மந்திாி, சைப கைலயலாம் சீக்கிரம். [சைப கைலகிற ] சுந்தரா! 
          நீ சிங்கத்தின் வாயினின் ம் தப்பிவந்தைனேயெயன்  
          சந்ேதாஷப்ப வேதா அல்ல  ம ப ம் ேகாபத்திற் காளானாேய 
          ெயன்  க்கப்ப வேதா என்  சந்ேதகமாயி க்கின்ற . 
 
    சு. என் மீ  தவ தான் மன்னிப்பாய். சிங்கத்தின் வாயினின் ம் 
          தப்பிய  ஒ  ஆச்சாியமன் . அ  என்ைனத் தீண் மிரா . 
          
    சுகு. ஐேயா! சுந்தரா! சுந்தரா! இவ்வள  சக்திையப்ெபற் ம் என்ன 
          பயன்? உலக வைத ம் ஒ வன் ெவன் ம் தன் ேகாபத்ைத 
          ெவல்ல அவனால் யாவிட்டால் என்ன பிரேயாஜனம்? 
          நீ எனக்கு வாக்களித்தி ந்தைத மறந்தைனேய? 
 
    சு. ஆம் உண்ைமதான். இம் ைற மன்னிப்பாய். இனி நான் 
          தவறமாட்ேடன். 
 
    சுகு. அன்றி ம் இவ்வற்ப கைழக் க தி உன யிைர 
          இடர்ப்ப த் வாயா? இன் ம் உனக்கு சி பிராயத் க் குணம் 
          ேபாகவில்ைலேய. 'உடன் பிறந்த  உடலழி மள ம்' என்ப  
          உண்ைமதான். க்ஷத்திாியர்களாகிய நாம் நம  மானத்ைதக் 
          காப்பதின் ெபா ட்டாவ  அல்ல  சத்விஷயங்களின் ெபா ட்டாவ  
          உயிைரவிடச் சித்தமாயி க்கேவண் யேத. ஆயி ம் 
          ேகவல மிந்தப் கைழக்க தியா உயிர் ணி ம்ப  கூறியி க்கின்ற ? 
          என்ன காரணமாக இைதச் ெசய்யத் ணிந்தாய்? 
          காரணமின்றி நீ எைத ஞ் ெசய்பவ னல்லேவ. 
 
    சு. குமாரா, நான் ெசால்வைதக்ேகள். இந்த ெஜயேதவன்தான் 
          இதற்ெகல்லாம் காரணம்; அதன் மீேத என்ைன  மறியாதப  
          எனக் கவன்மீ  ேகாபம் வந்த . 
 
    சுகு. ெஜயேதவனா? 
 
    சு. ஆம். ேகள் ெசால் கின்ேறன். இன்ைறயதினம் சைபக்கு 
          வந்த டன் ஒ  ைற எல்ேலாைர ம் நான் பார்த்தெபா  
          ெஜயேதவ ைடய கம் மாத்திரம் ேவ பட் ந்த . 
          அவன் மனதில் ஏேதா ேயாசிக்கின்றாெனன நிச்சயித் விட்ேடன். 
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          பிறகு வழக்கத் க்கு விேராதமாய், எங்கு ேபசினால் 
          என்ைன ேநாில் காணேவண்  வ கின்றேதாெவன் , ேபசாதி ந்தான். 
          ேசவகன் இந்த ஜீ தவாஹனன் வந்தி க்கின்றான் 
          என்  கூறின டன் நான் ெஜயேதவன  கத்ைத ேநாக்க 
          அவ டன் ஏேதா சம்பந்தப்பட் க்கிறாெனன்  ேதான்றிவிட்ட . 
          அச்சிங்களவன் அவ்வா  அட்டகாசஞ் ெசய்த ம் 
          இவன் ஏவ னாற்றா ெனன்பதற்குச் சிறி ம் ஐயமில்ைல. பிறகு 
          என்ைன ம் ண் விட்  ேதவாதைன ம் பாிகாசஞ்ெசய்யேவ, 
          ெபா க்கா  இவைனத் தண் க்கேவண் ெமன்ேற கூட் ற்குட் 
          ெசன்ேறன். 
 
    சுகு. ஆம் ஆம் லப்ப கின்ற . ஆயி ம் ெஜயேதவன் ேவ க்ைகக்குச் 
          ெசய்தி க்கலாகாதா? 
 
    சு. ேவ க்ைகக்கா! சுகுமாரா ெஜயேதவைன இன் ம் நன்றாயறிந்திைல. 
 
    சுகு. அவன் ஏன் உனக்குத் தீங்கிைழக்க எண்ணேவண் ம்? நீ 
          எப்ெபா ம் பிறர்மீ  சந்ேதகங் ெகாள் கின்றாய். 
 
    சு. உனக்கிப்ெபா  கூறினால் ெதாியா . காலம் சீக்கிரம் வ ம். 
          சுகுமாரா இந்த ெஜயேதவைன நம்பாேத! அவன் எப்ப ம் 
          சீக்கிரம் நமக்குத் தீங்கிைழக்கப்ேபாகின்றான். இப்ேபா ேத 
          ெசான்ேனன். 
 
          சுகு. ெஜயேதவனா? 
 
    [ நித்தியாநந்தன் வ கிறான்] 
 
    நி. சத்தியவதிேதவி ர்ச்ைசயா யி க்கிறார்கள். 
 
    சுகு. சத்தியவதியா? 
 
    நி. ஆம், நடந்த விஷயத்ைதக் ேகட் . 
 
    சு. வா நாம் ேபாேவாம் சீக்கிரம், சத்தியவதியிடம். 
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    சுகு. ஆம், ஆம், உன்ேவைலயின் பயைனப்பார்த்தைனயா? 
          [எல்ேலா ம் ேபாகிறார்கள்.] 
    ----------------------------- 
 

தல் அங்கம்  ---  ன்றாம் காட்சி. 
 
    இடம் - அரண்மைனய கில் காவிாிையச் சார்ந்த ஓர் ெதன்னஞ்ேசாைல. 
          காலம் - மாைல 
 
          சூரேசனன் வ கிறான். 
 
    சூ. என்சபதம் நிைறேவ ங்கால ெமப்ெபா  வ ேமா? காலஞ் 
          ெசல்லச் ெசல்ல என்மன உ தி ங் குைறந் ெகாண்ேட 
          வ கின்ற . எத்தைன நாள்தான் இப்ப க் கழிப்ேபன் நான்? 
          என் சுயேவைலையவிட்  அரண்மைன வி ஷகனாய் மா  
          ேவடம் ண்  இன் ம் எத்தைன வ டங் கழிக்கேவண்  ெமன்  
          என்தைலயில் எ தியி க்கின்றேதா? எப்ப யாவ  நான் 
          ேத ம் ெபா ைளப் ெப ேவன் என்கிற நிச்சயம் ஒன்றி க்குமாயின் 
          எப்ப யி ந்தேபாதி ம் ெபாிதல்ல, அந்தநிச்சயத்ைத ங் 
          காேணாம். சீ! என்ன கஷ்டம்! இைதவிட எல்லாவற்ைற ம் 
          விட் விட் ப் ேபசாமல் இ ந் விடலாமா என்  
          ேதான் கின்ற . இன் ம் ஒ  ைற பார்ப்ேபாம்.இந்த 
          கு நாதனிடமி ந்  ஏதாவ  அறிந்தால் யல்ேவாம்; இல்லாவி ன் 
          சுவாமியின் பாெடன்  சும்ம இ ந்  வி வேத சாி. இந்த 
          கு நாதன்தான் அவ க்கு ம ந்  ெகா த்த பழய வயித்தியன் 
          என்  ேதான் கின்ற , எப்ப  நிச்சயமாய் அறிவ ? 
          உ வில்ேபதமி க்கிற ; கிையக் ேகட்பதிற்பயனில்ைல. 
          ஹா! - இவ ம் பயித்தியக்காரனானான். நாம் எண்ணிய 
          ண்ைமயாயி ம் இவனிடமி ந்  நாம் என்ன 
          அறியப்ேபாகின்ேறாம்!- 
 
 
          கு நாதன் வ கிறான். 
 
    கு. எட்டாவ  ட் ேல கு  - ஒன்பதாவ  சனிேயா சாி. 
          பி த்ததா! - 
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    சூ. வா ைமயா கு நாதேர, உமக்காக நான் எத்தைன காலம் 
          காத்தி ப்ப ? அப்ெபா ேத வ கின்ேறன் என்றீேர. 
 
    கு. ேஜாஸ்யம் பார்த்ேதன், சற் ப் ெபா த் ேபா என்றி ந்த ; 
          சாி-உடேன நின் விட்ேடன். 
 
    சூ. சாி, இப்ப  உட்கா ம்; உம்ைமச் சில விஷயங்கள் ேகட்க 
          ேவண் ம். ெசால் கின்றீரா? 
 
    கு. ேஜாஸ்யமா? 
 
    சூ. ஆம். ேஜாஸ்யந்தான். 
 
    கு. ஒ  ஆ டம் பார்க்கின்ேறன். 
 
    சூ. ேச! ஆ ட ம் நீேராட ம்! உட்கா ைமயா. உம்- உங்க க்குக் 
          ெகாஞ்ச காலத் க்கு ன்ேன-தி ச்சினாப்பள்ளியிேல 
          ஜீவகன் என்ெறா வாி ந்தாேர ெதாி மா? 
 
    கு. [எ ந்தி ந் ] என்ன? யார்? 
 
    சூ. ஜீவகன் என்  ஒ  வயித்தியைரயா? உட்கா ம். 
 
    கு. அப்பா! அைத நம்ைமக் ேகட்காேத-இப்ேபா ேத ெசான்ேனன்!- 
          வ ம்!வ ம்!வ ம்!-இப்ேபா ேத ெசான்ேனன்! 
 
    சூ. என்னவ ம்? உட்கா ங்கைளயா! என்ன உடம் ? 
 
    கு. அெதல்லா ெமான்  மில்ைல, நம்ைமக் ேகளாேத; அப் றம் 
          வந்  வி ம்! 
 
    சூ. என்ைனயா இ , வயித்திய ஜீவகைனத்ெதாி மா என்றால்- 
 
    கு. ஐ ஐ ேயா! வ ம்! வ ம்! வ ம்! ெசால் கிேறன்! ெசால் கிேறன்! 
          [ஓ ப்ேபாகப்பார்க்கிறான்.] 
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    சூ. [அவைனப்பி த் நி த்தி] இெதன்னடா பிராரத்வமாயி க்கிற ! 
          பயித்தியம்! இப்ப  வா ைமயா. 
 
    கு. அப்பா! இப்ெபா ேத ெசான்ேனன், அைத மாத்திரம் நம்ைமக் 
          ேகட்காேத! வந் வி ம் பிறகு! ேகட்காேத! ேகட்காேத! 
          வந் வி ம்! 
 
    சூ. ேகட்கவில்ைல. உட்கா ைமயா! என்னேபாிழ !-இந்தப்பயித்தியத்ைதக் 
          கட் க்ெகாண்  அழேவண் யதா யி க்கின்றேத! 
 
    கு. அப்பர்! -ேவ  எைதயாவ  ேகள். 
 
    சூ. எைதக்ேகட் ட வ ம்மிடம்? அ ேபானாற் ேபாகின்ற - 
          கி, என்ெறா த்தி, காளிங்க ைடய தங்ைக- 
 
    கு. ஐஐேயா! ம ப ம் அைதேய! வ ! வ ! வ ! 
          ஐஐேயா! வ ! வ ! 
 
    சூ. எங்ைகயா ஓ கின்றீர்? என்ன வ கிற ? கிையத் ெதாி மா 
          உமக்கு?- 
 
    கு. ஐஐேயா! என்ைனக்ேகளாேத! ேகளாேத! விட் வி ! விட் வி ! 
          வ ! வ ! ேவண்டாம்! ேவண்டாம்! 
 
    சூ. ஓேகா! சந்ேதகமில்ைல! அப்ப யா சமாசாரம்! அந்த கியி ைடய 
          கற்ைபயழித் ச் ெசன்றவன் யாெரன் - 
 
    கு. ஐஐேயா! வந் விட்ட ! வந் விட்ட ! வந் விட்ட ! 
    [ஓ ப்ேபாகிறான்] 
 
    சூ. சாி! சாி! [பின் டர்ந்  ேபாய்ப் பி த்தி த் க் ெகாண்  வ கிறான்] 
          உம்ைம விேடன். உமக்குத் ெதாிந்த விஷயத்ைத ெயல்லாம் 
          ஆதிேயாடந்தமாகக் கூறினாெலாழிய விேடன். நீர் தான் 
          ஜீவகன் என்பதற்குச் சந்ேதகமில்ைல. உண்ைமையக் கூ கின்றீரா 
          என்ன? 
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    கு. ஐஐேயா! ட் ! ட் ! ட் ! 
 
    சூ. என்ன ேபாய்விட்ட ?- என்னடா பயித்தியம்! 
 
    கு. உயிர் ட் ! ட் ! ட் ! நான் அல்ல! நான் அல்ல! 
          நான் அல்ல! எனக்குத் ெதாியா ! எனக்குத் ெதாியா ! 
    [கீேழ வி ந் வி கிறான்] 
 
    சூ. சாி! சந்ேதகமில்ைல!-உம்-பய த்தினால் ஒன்  மாகா . 
          சாந்தத்திேலேய ெமல்ல அறியேவண் ம் இவனிடமி ந் , 
          இத்தைன காலம் காத்ததற்கு இப்ெபா தான் வழி 
          லப்ப கின்ற . ஐயா! கு நாதேர! வா ம் ேபாேவாம் 
          நாம். அேதா ராஜஸ்திாீகள் வ கின்றார்கள்; நாமிங்கினி 
          இ ப்ப  நியாயமன் . 
 
    கு. அப்பா! அைத ெயல்லாம் நம்ைம ெயான் ம் ேகளாேத! 
 
    சூ. ேச! ேகட்ேபனா! விைளயா ேனன் வா ம்.-நம்ைமப்பி த்த 
          சனி இத டன் விட்டதா, வா ம். [ேபாகிறார்கள்.] 
 
    மற்ெறா  றமாக சத்தியவதி, கம னி டன் வ கிறாள். 
 
    க. அம்மா! இத்தைன ேநரம் ஷ்பம் பறிக்கச் ேசாைல ெயங்கும் 
          சுற்றியதால் கைளத்தி க்கின்றீர். எனக்கும் இைளப்பாயி க்கின்ற . 
          இந்த பளிங்காசனத்தின்மீ  சற் ட்கார்ந்  இைளப்பாறிச் 
          ெசல்ேவாம். 
 
    ச. ஆம், அப்ப ேய ெசய்ேவாம். 
 
    க. அம்மா, கம் என்ன வியர்க்கின்ற ! இேதா ைடக்கின்ேறன். 
          இப்ப  சற்  சயனித் க்ெகாள் ங்கள் என்ம  
          மீ . சற்  காற்ெறழ விசி கின்ேறன். 
 
    ச. ஆ! கம னி! இவ்வாற்றில் நீர் நிரம்பி ஓ தல் 
          எவ்வளவழகாயி க்கின்ற ! கண்ணிற்கு என்ன குளிர்ச்சியாயி க்கின்ற ! 
 
    க. ஆம் அம்மணி. சூாிய  மஸ்தமித் விட்டான், ஆகாயத்ைதப் 
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          பா ங்கள். ஆங்காங்கு சில நட்சத்திரங்கள் தம் தைலவனாகிய 
          சந்திரன் ஏன் இன் ம் வரவில்ைல ெயன்  ஆச்சாியத் டன் 
          கண் ெகாட் வ ேபால் பிரகாசிக்கின்றன!-அம்மா! என்ன 
          ஜலத்ைத உற் ப்பார்த்தவண்ணமாய் ஒ வாறி க்கின்றீர்கள்? 
          ஏன் உம  கம் இேதா இ க்கும் தாமைரையப்ேபால் 
          குவிந்தி க்கின்ற ?-ஆ! நான் என்ன ஒன்  மறியாதவள்ேபாலக் 
          ேகட்கின்ேறேன; இந்த சமயத்தில் நான் அ கி ந்தால் 
          சந்ேதாஷமாயி க்குமா உமக்கு? 
 
    ச. என்ன விைளயா கின்றாய்? 
 
    க. ஒன் மில்ைல, அந்தக் குவிந்த தாமைர எப்ெபா  மல ம்? 
 
    ச. சூாியன் வந்தால் மல ம். 
 
    க. சாிதான் அவ்வண்ணேம உம  கவாட்டம் உம் ைடய 
          காதலன் வந்தாலல்ேலா நீங்கும்! 
 
    ச. கம னி! என்பிராணநாதர் என்னிடம் இன்  சாயங்காலம் 
          வ வதாகக் கூறினார்.-மறந்ேதன் பார்த்தாயா? என்ைன 
          அரண்மைனயிற் காேணாெமன்  ேத வாேர? 
 
    பின் றமாக சுந்தராதித்யன் ெமல்லவந்  கம னியின் 
    கரத்தி ந்  விசிறிைய வாங்கி தான் சத்தியவதிக்கு விசி கிறான். 
 
    க. ேதடட் ேம! உம்ைமபார்க்க ேவண் ெமன்  வி ப்பமி ந்தால் 
          இங்குவரட் மவர்; நீர் மிக ம் இைளப்பைடந்தி க்கின்றீர், 
          இப்ெபா  றப்ப வ  நியாயமன் ; இன் ம் ெகாஞ்ச 
          ேநரம் இைளப்பாறிவிட் ப் ேபாகலாம். 
 
    [சுந்தராதித்யன் ைசைக ெசய்ய கம னி ெமல்லப் ேபாய்வி கிறாள்] 
 
    ச. ெமல்லவிசு , கம னி, அ  நியாய மன் . அவ க்கு நான் 
          கஷ்டம் ெகா க்கலாகா . அவர் என்ைனத் ேத வ வ  
          நியாயமன் ; நானன்ேறா அவ க்குச் சிரமமில்லாதப  
          அவாி க்குமிடம் ெசல்லேவண் ம். என்ைகையவி  நான்- 
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          [தி ம்பிப்பார்த்  சுந்தராதித்யைனக் கண் ] பிராணநாதா! 
          [எ ந்தி க்கிறாள்] 
 
    சு. கண்ேண! உட்கார். உனக்கு மாத்திரம் நான் சிரமம் 
          ெகா க்கலாேமா? நாேன இங்கு வந் விட்ேடன். 
 
    ச. பிராணநாதா! நீரா எனக்கு விசிறிக்ெகாண் ந்தீர்? என் 
          ேதாழி என்ைன ஏமாற்றிச் ெசன்றாேள! உமக்கு நான் 
          அறியா  இவ்வள  கஷ்டம் ெகா த்ததற்காக மன்னிக்கேவண் ம். 
 
    சு. இெதன்னகஷ்டம்! க ம்  தின் வ  கஷ்டேமா, அதற்ெகா  
          கூ ம் ேவண் ேமா? உட்காாிப்ப . 
 
    ச. பிராணநாதா-நீர் அரண்மைனக்குப் ேபாக ேவண் ேமா? 
 
    சு. இல்ைல இல்ைல. அரண்மைனயி ப்பைதவிட இங்கு மிக ம் 
          சுகமாயி க்கின்ற . இவ்வாற்றிற்கும் காற்றிற்கும் 
          சமானமான தங்ெகன்ன இ க்கின்ற ? உனக்கரண்மைனக்குப் ேபாக 
          ேவண்  ெமன்  வி ப்பமி ந்தால் ேபாகலாம் நாமி வ ம். 
 
    ச. இல்ைல இல்ைல. உமக்ெக  இஷ்டேமா அ ேவ எனக்கு 
          மிஷ்டம். இ ண் விட்டேத ெயன்  ேகட்ேடன். 
 
    சு. சந்திரன் எனத கி க்கும்ெபா  எனக்ெகன்ன இ ள்? 
 
    ச. பிராணநாதா, எங்ேக சந்திரன்? இன் ம் றப்படவில்ைலேய. 
 
    சு. உனக்குத் ெதாியாவிட்டா ம் எனக்குத் ெதாிகின்ற . 
 
    ச. எேதா? 
 
    சு. இேதா! [ கத்ைத த்தமிட் ]-கண்ேண! இச்சமயத்தில் 
          என்ெசவி இன்பமைடய உனதினிய குரைலக்ெகாண்  ஏதாவ  
          பா வாய்! 
 
    ச. பிராணநாதா, இஷ்டப்ப . உமக்ெகன்ன பாட்  ேவண் ம்? 
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    சு. ஏதாவ  உனக்கிஷ்டமானைதப் பா . (சத்தியவதி பா கிறாள்) 
          நான் ெபற்ற சுகேம சுகம்! இச்சுகேம சுகம்! (அரண்மைன த்த 
          ேபாிைக அதிக விைரவாக அ க்கப்ப கின்ற ) சத்தியவதி! ெபா ! 
          இெதன்ன இச்சமயத்தில் நம  த்த ேபாிைக ழங்குகின்ற ? 
          என்னேவா விேசஷம் ெதாியவில்ைல! 
 
    சுகுமாரன் விைரந்  வ கிறான், அவ க்குப் 
          பின்பாகத் தன் ேதக ம் ரத்தம் ப ந்த 
          ஓர் ரண ரன் வ கிறான். 
 
    சு. என்ன! சுகுமாரா! ேசரன் பாண் ய நாட் ன்மீ  
          பைடெய த் விட்டாேனா? 
 
    சுகு. ஆம்! பைடெய த்  பசுமைல ய கில் பாண் யைன றிய த்  
          தி ப்பரங்குன்றத்தில் பாண் யைன ற் ைகயிட் க்கின்றானாம். 
          ஸ்ேவதேக  எப்ப யாவ  நம்ைமத் தனக்குத் ைணயாக 
          வ ம்ப  ேவண் யி க்கின்றான். நாம் இத்தட்சணம் 
          உதவினாலன்றி தன் அரசு அ டன் அழியேவண் ய தான் 
          என்  எ தியி க்கின்றான். இத் தன் பரங்குன்றி ந்  
          பைகவர் கூட்டத்தி லஞ்சா  பிரேவசித்  தப்பி இந்நி பத்ைதக் 
          ெகாண் வந்தி க்கின்றான்- 
 
    சு. வல்லப ேசர ைடய ெச க்ைகக் க க்கேவண் ம்! குமாரஇ◌ா! 
          என்ன ெசால் கின்றாய்? 
 
    சுகு. என்ன ெசால்வ ? உன  பிதா பாண் ய க்கு எப்ெபா ம் 
          நம்ைம உத ம்ப  கட்டைளயிட் ப்பைத மறந்தைனயா 
          என்ன? நாம் நம  ைசனியங்க டன் றப்படேவண் ய  
          தான்- 
 
    சு. நான் மறக்கவில்ைல! இத்தட்சணம் றப்படேவண் ம் குமாரா 
          நிச்சயந்தாேன?- 
 
    சுகு.ஆம் நிச்சயந்தான்.- 
 
    சு. சாி-நித்யானந்தா! 
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    நித்யாநந்தன் வ கிறான். 
 
    நி. ஏன்? 
 
    சு. நித்யானந்தா! நீ உடேன ெசன்  ேதவரதைன நான்- 
 
    ேதவரதன் வ கிறான். 
 
    ேத. அரேச! இேதா நான் வந் விட்ேடன்.- 
 
    சு. ேதவரதா! ெமச்சிேனன் உன்ைன. வல்லபன் பாண் யன்மீ  
          பைடெய த் விட்டான் நாம் ன்னேம எண்ணியப , 
          றிய க்கப்பட்ட பாண் யன் நம தவிைய நா யி க்கின்றான். 
          உடேன அவ க்குதவியாகச் ெசன்  இவ்வல்லபன் வல்லைமைய 
          யறியேவண் ம்.- 
 
    ேத. சந்ேதாஷம். 
 
    சு. இன் ம் அைர நாழிைகக்ெகல்லாம் நம  பதினாயிரவர் 
          ஆ தபாணிகளாய் அரண்மைன ெயதிாில் வந்  ேச ம்ப  நான் 
          கட்டைளயிட்டதாக- 
 
    ேத. அரேச! என்ைன மன்னிக்கேவண் ம். ஆராய்ச்சிமணியின் லமாய் 
          இவ்விஷயத்ைதக் ேகள்விப்பட்ட டன் நீர் இம்மாதிாியாகக் 
          கட்டைளயி ெரன்  நம்பி உடேன நம  பதினாயிரவைரச் 
          ேச ம்ப  ஆக்கியாபித் விட்ேடன், இப்ெபா ேத அேநகர் 
          வந்  கூ விட்டனர். 
 
    சு. ேதவரதா! ேதவரதா! ெமச்சிேனன். உனைன ஒத்தவர  
          உதவிெயனக்கு இ க்குமள ம் எனக்ெகன்ன குைற? என்ைன 
          ெஜயிப்பவர் யார்? 
 
    ேத. இன் ம் என்ன ஆக்கிைன? 
 
    சு. உம்- ேசரன  ேசைனகள் 66,500-சாி-ேசனாதிபதியிடம் 
          சுகுமார ம், நா ம் கட்டைளயிட்டதாகக் கூறி நாைளயதினம் 
          காைல சூாிய உதயத்தின் ன் 12,000 பைட பாண் ய நாட்ைட 
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          ேநாக்கிப் றப்படச் சித்தஞ்ெசய் ம்ப  ெசால். உடேன ெசல். 
 
    ேத. இேதா றப்பட் விட்ேடன். [ேபாகிறான்] 
 
    சு. குமாரா! நான் சத்தியவதிக்குத் ேத தல் ெசால் கின்ேறன். 
          நீ உடேன ெசன் , பதினாயிரவ ள் ஒ வனிடம் காவிாிப் ம்பட் னத்திற்கு 
          ஒ  நி பம் அ ப்பி ராந்தகைன 12,000 
          ைசனியத் டன் இன்ைறக்கு ன்றாம்நாள்-ம ைரயண்ைடயில் 
          ெமாட்ைடயாக கில் நம்ைம வந்  கூ ம்ப யாக நான் 
          கட்டைளயிட்டதாகச் ெசால். றப்ப  உடேன. இேதா இத்ேசவகைன 
          அைழத் ச் ெசன்  அவன  காயங்க க்ெகல்லாம் 
          எண்ெணயிட்  இவ க்கு ேவண் ய உண  ஔஷதத்ைதக் 
          ெகா த் க் காப்பாற்றச்ெசால். 
 
    சுகு. அம்மா! நீ அைதாியப்படாேத. சுந்தராதித்யன் சீக்கிரம் 
          ெஜயத் டன் ஒ  குைற மின்றித் தி ம்பிவ வான். 
          சந்ேதாஷமாய் விைடெகா த்  அ ப் . நான் வ கின்ேறன். 
    [ரண ரைன யைழத் க்ெகாண்  ேபாகிறான்.] 
 
    சு. கண்ேண! சத்தியவதி! நீ மிக ம் ைதாியசா ெயன்றல்லேவா 
          நிைனத்ேதன். இதற்ெகல்லாம் நீ வ த்தப்படலாேமா? 
          க்ஷத்திாியர்க ைடய வாழ் ம் உயி ம் இவ்வள தான்! ஆயி ம் 
          நான் சீக்கிரத்தில் ஒ  குைற மின்றி ெவற்றிெபற்  
          மீள்ேவெனன்  நிைனக்கின்ேறன். 
 
    ச. பிராணநாதா! த்தத்திற்கு நீர் ெசன்றி க்கும்ெபா  
          உம்ைமப்பிாிந்  நான் எப்ப  தனியாக இ ப்ேபன் இங்கு? என்ைன ம் 
          உம் டன் அைழத் ச்ெசல் ேம! [ க்கப்ப கிறாள்] 
 
    சு. கண்ேண! என்ன உன்ைன ம் அறியாதவள்ேபால் உைறக்கின்றாய்! 
          த்தம் என்றால் இேலசா? சில தினங்கள் ெவயி ன் 
          ெகா ைமையக் க தா  கா  மைலகைளெயல்லாம் கடந்  
          ெசல்லேவண் வ ம்! நதிகள் கு க்கு ேநர்ந்தால் மைழ பனிெயன் ம் 
          க தா  நீந்திச் ெசல்லேவண் வ ம்! சில தினங்கள் 
          உறக்கமின்றி பறக்கேவண்  வ ம்! சில தினங்கள் 
          ஊணின்றி உலரேவண் வ ம்! சில தினங்கள் ைக ஓயா  பைகவைரத் 
          ண் த்தவண்ணமா யி க்கேவண் வ ம்! இன் ம் இப்ப ப்பட்ட 
          கஷ்டங்கைளெயல்லாம் க ம்ெபா , என்ேபா யர்க்ேக த்தெமன்றால் 
          பயத்ைதத் த ம்ப யானெதன்றால் சுகஜீவியாகிய உன்ைனெயாத்த 
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          ேபைதயர்க் க க்குேமா த்தைசனியத் டன் ெசல்லல்! ேவண்டாம். 
          என் ெசாற்ப  இங்குதான் இ . நான் சீக்கிரம் ெஜயித் த் தி ம்பி வ ேவன்.- 
 
    ச. பிராணநாதா! உம  வார்த்ைதக்குக் கு க்குண்ேடா? அப்ப ேய ஆகட் ம் - 
          பிராணநாதா! என் வல  ேதாள் க்கின்றேத! 
 
    சு. கண்ேண! இச்சகுனங்களிெலல்லாம் ஒன் மில்ைல. வா நாம் ேபாேவாம் 
          அரண்மைனக்கு. 
 
          [ேபாகிறார்கள்] 
 
    ெஜயேதவன் விைரந்  வ கிறான். 
 
    ெஜ. சாி! ஒன்  நிச்சயம், சத்தியவதியின் விவாகம் குறித்த தினத்தில் 
          நிைறேவறா . பிறகு பார்த் க்ெகாள்ேவாம்! வல்லபன் நான் 
          எ தியவண்ணம் இன் ம் இரண் தினம் ெபா த்தி க்கலாகாதா! 
          இதற்குள் அவசரம் அவ க்கு! தீர்ந்த . இனி அைதப்பற்றி ேயாசிப்பாேனன். 
          நா ம் ைசனியத் டன் றப்ப வேத சாி. சூரேசன க்கு ஏதாவ   
          ெசய்யேவண் ம். ஆயி ம் அவ க்ேக நான் யார் என்  ெதாியாேத; - 
          எப்ப யி ந்தேபாதி ம் நான் இவர்கள் மீ  ஒ  
          கண் ைடயவனாயி க்கேவண் ம். சீ! இத்தைன வ டமாக நான் மறந்  
          ஆ ெமன்றி ந்த விஷயம் ம ப ம் இந்த சமயத்தில் ைளக்கேவண் மா? 
          பார்ப்ேபாம் - [ேபாகிறான்] 
    ------------------ 
 

இரண்டாம் அங்கம்  ---  தல் காட்சி. 
 
    இடம் - ஓர்பாசைற. காலம் - காைல 
 
    த்தேபாிைககள் ங்க, ேசாழ ைசனியங்க டன் சுந்தராதித்யன் 
          சுகுமாரன், ெஜயேதவன். சூரேசனன், ேதவரதன், த ேயார் 
          வ கின்றனர். ைசனியங்கள் சுந்தராதித்யைனச் சூழ்ந்  நிற்கின்றன. 
 
          சு. கடல் சூழ்ந்த உலெகங்கும் ேசாழநாட் ன் கைழ விளங்கச்ெசய்த 
          சுத்த ரர்கேள! பாெரங்கும் ெஜயப்பிரதாபம் பழியிலா  
          அழியாவண்ணம் நாட் ய பைகவர் காணா கிைன ைடய 
          பதினாயிரவேர! ெஜயப்பிரதாபேதவாத ெஜயேதவ விஸ்வத்ேசன 
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          அதி ரர்கேள! சுகுமாரராஜேன! நான் நவி வைதச் சற்  ெசவி 
          சாய்த் க் ேகண்மின்! இப்ெபா ேதா வல்லைமயில்லா வல்லபன், 
          க ைணயின்றிக்காரணமின்றி க த்தின்றிக் கவைலயின்றி 
          வேயாதிகரான ஸ்ேவதேக  பாண் யன்மீ  பைடெய த்தி க்கின்றான். 
          ெம ந்தார்குத தேல நம்ைமெயாத்த சுத்த ரர்க க்கு 
          ேமன்ைமயாத ன் ஸ்ேவதேக  ராஜ க்குப் பைடத் ைணயாகி 
          இந்த வல்லபன் ெச க்ைகக்க க்க நாம் த்தசன்னதராய்ப் 
          றப்பட் கின்ேறாம். அதள விதள சுதள ரசாதள 
          தலாதள மகாதள பாதாளெம  ேம லகம் கி கி த்  ந ந ங்கி 
          சி ர் சி ர்த்  ஸ்தம்பிக்கச்ெசய் , அைரக்ஷணத்தில் 
          நிர் ளியாக்கவல்ல ர அதி ர மகா ர, சமரத அர்த்தாத அதிரத 
          ெசௗர்யவான்களாகிய தம்ைமெயாத்தவர்க க்கு நான் என்ன 
          ைதாியம் ெசால்லேவண் ம்? ஆயி ம் உம் ைடய அ மதியின் 
          மீ  ஒ வார்த்ைத கூ கின்ேறன். கண்ெணட் ய ரம் கடல் 
          ேபால் கைரந்  நிற்கும் இச்ைசனியத்தின் கண் எவ க்காவ  
          இப்ெபா  நடக்கப்ேபாகின்ற த்தத்தில் ஒ ேவைள இறக்க 
          ேவண் வாி ம் வ ேமயன்  கிஞ்சித்ேத ம் வ த்தமி க்குமாயின் 
          அவன் இந்தட்சணம் இச்ைசனியத்ைத விட்  தன் 
          ட் க்குப்ேபாகலாம். அப்ப ப்பட்டவ க்கு நான் மனப் ர்வமாய் 
          உத்திரவளிக்கின்ேறன். எவெனா வன் உடலபிமானம் 
          உறவபிமானம் உலகபிமானம் உயிரபிமானம் 
என்கிறஎல்லாவபிமானங்கைள ம் 
          நீத்  ேதசாபிமானத்ைத ம் மனாபிமானத்ைத ம் 
          ராபிமானத்ைத ேம ேமன்ைமயாகக்ெகாண் , ெஜயித்தால் 
          ெசழிப்பாய கழ்! இறந்தால் ஈறிலாச்சுவர்க்கம்! என்  
          உ தியாய் நம்பி, தன் மானத்தின் ெபா ட் ம், தன் ரத்தின் 
          ெபா ட் ம் தன் உறவினர் ெபா ட் ம், தன் நாட் ன் ெபா ட் ம், 
          தன் அரசாின் ெபா ட் ம், வில் தன் ஈசன் 
          ெபா ட் ம் த்தம் ாிகிேறாம் என்  ஊக்க ள்ள மனத்தினனாய், 
          தளராத்தாளாண்ைமயனாய், ம யில்லா மாட்சிைமயனாய், 
          வில்லா ஊக்கத்தனாய், இப்ெபா  நடக்கப்ேபாகின்ற த்தத்ைத 
          ேமற்ெகாள்ள வி ப்ப ற்றாேனா அவன், என் டன் 
          வரட் ம். இன்ெனா  வார்த்ைத; உங்கைளப்ேபாலேவ, தங்க யிைர ம் 
          இந்த த்தத்தில் வி வதற்குச் சித்தமாயி க்கின்றனர் 
          சுகுமார சுந்தராதித்யர்கள் என்  உ தியாய் நம் ங்கள். 
          ரர்கேள! அேதா ஆற்றிற்கப் றம் இ க்கின்றனர் நமபைகவர், 
          இனி காலதாமதம் ெசய்யலாகா . நம  மீைசைய க்கி 
          வல்லபன்ெச க்ைகக்க க்கி உலெகலாம் கைழப்ெப க்கி, 
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          பைகவைர உ க்கச்ெசல்ேவாம்! மாி*த்தால்சுவர்க்கம்! 
          ெஜயித்தால் ெஜயம்! சுத்த ரர்கேள! பதினாயிரவேர! ேதவரத 
          ெஜயேதவ விஸ்வத்ேசன ெஜயப்பிரதாபத்தைலவர்கேள! சுகுமார 
          ராஜேன! ஈசன ளால் நாம் பைகவைர ெஜயிப்ேபாமாக! 
          (ைசனியங்கள் ெஜயேகாஷம் ெசய்கின்றன.) ஸ்ேவதேக ராஜைனக் 
          காப்பாற் ேவாமாக! (ைசனியங்கள் ெஜயேகாஷம் ெசய்கின்றன.) 
          ேசாழநாட் ன் மகிைம உலெகங்கும் பர மாக! [ ைசனியங்கள் 
          ெஜயேகாஷம் ெசய்கின்றன.] நம் ைடய மைனவிமக்கள் ெபா ட் ம் 
          நம் ைடய உற்றார் உறவினர் ெபா ட் ம் நம் ைடய 
          ேதசத்தின் ெபா ட் ம் நம் ைடய அரசின் ெபா ட் ம் நம் ைடய 
          ரதீரத்தின் ெபா ட் ம் நம் ைடய தர்மத்தின் ெபா ட் ம் 
          த்தத்திற்குச் ெசல்கின்றப யால் நம்ைம சுவாமிகாப்பாற் வாராக! ெஜய! 
 
          {எல்ேலா ம் ெஜயேகாஷத் டன் ேபாகிறார்கள்] 
    ------------------------ 
 

இரண்டாம் அங்கம். ----  இரண்டாம் காட்சி. 
 
    இடம்: தி ப்பரங்குன்றம் ேகாட்ைடமதில். காலம் - சா ங்காலம். 
    மேனாரமா ஆண் உைடயில் ெகாத்தளத்தின்மீ  ேதாற் கிறாள். 
 
    ம. ஐேயா! இவ்வள  உயர்ந்த மதிற் சுவாினின் ம் கீேழ நாம் 
          எப்ப  இறங்குவ ? அசாத்தியம்! ஆடவ ைடய உைடையப் 
          ண்டால் அவர  மேனாதிட ம் வந் வி ேமா? ஈசேன! ஈசேன! 
          ெபண்ணாய்ப் பிறப்பதின் கஷ்டம் இ தான். ஐேயா! நான் 
          பைகவர் ைகயில் எப்ப ம் அகப்படேவண் ய தான்! 
          இன்ைறயதினம் கழிவதற்கு ன் எப்ப ம் அவர்கள் ேகாட்ைடகுட் 
          பிரேவசித்  வி வார்கள். இனி எட் நாளாக ஊ றக்கமின்றி 
          வ ந் ம் நம  சி பைடயால் அவர்கைளத் த ப்ப  
          க னம். சாி! அப்ப  மிஞ்சிவிட்டால் பைகவர் ைகயிற் ப வைதவிட 
          நம யிர் வி வேத நிச்சயம். இப்ப ம் இ க்க 
          ேவண் மா என்கதி! பிதாவின் கதி ம் என்னவாயிற்ேறா 
          ெதாியவில்ைல. ம ைரைய ம் ற் ைகயிட் க்கிறார்கள். 
          வேயாதிகராகிய அவரால் என்ன யப்ேபாகின்ற ? அவ ம் 
          இறந்  நா ம் இறக்கேவண் ய தான்! (ஒ றம் ரத்தில் த்த 
          ழக்க ண்டாகிற .) ஆ! இெதன்ன கிழக்கு றம் த்தேகாஷ்டம் 
          ழங்குகின்ற . ஆ! ஏேதா ைசனியங்கள் அப் றமி ந்  
          ேகாட்ைடைய ேநாக்கி வ கின்றன! நம  பைகவேரா 
          ைணவேரா? - ேவ  உைட உ த்தி க்கின்றனர்! - ைணவர் 
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          தான்! ைணவர்தான்! - அேதா ேசர ைசனியங்கள் அவர்கைள 
          எதிர்க்கச் ெசல்கின்றனர்! சந்ேதகமில்ைல! சந்ேதகமில்ைல! 
          ஐேயா, இன் ம் அைர க்ஷணத்தில் இ திறத்தா ம் ைககலக்கப் 
          ேபாகின்றனேர! ஐேயா! எத்தைன ெபயர்மாளப்ேபாகின்றனர் 
          இன் ம் அைர ெநா யில்! ஈசேனஈசேன! இைத ம் 
          நான் கண்  சகிக்கேவண் ேமா! (இரண்  ற ம் ரத்தில் 
          த்த ழக்க ண்டாகிற .) ஐேயா! த்தம் எப்ப  நடக்கின்றெதன்  
          நான் பார்க்கேவண் ம்! ஐேயா! எனக்ெகான் ம் ெதாியவில்ைலேய! 
          இ திறத்தா ம் ெபாழி ம் சரமாறியான  என் 
          கண்ணிற்ெகான் ம் லப்படாவண்ணம் மைறக்கின்றேத!- 
          அேதா ஓ கின்றார்கள்! ஓ கின்றார்கள்! - றத் கின்றார்கள்! 
          றத் கின்றார்கள்! ேசர ேசைன ஓ கின்ற ! நமேத ெஜயம் 
          நமேத ெஜயம்! ஈசேன! ஈசேன! -அேதாமீனக்ெகா ெதாிகின்ற ! 
          நமக்குதவியாக வ பவர்கள் ேசாழநாட்டாரா யி க்க 
          ேவண் ம்! ஈசேன! ஈசேன! அவர்க க்ேக ெஜயம் ெகா ப்பாயாக!- 
          சந்ேதகமில்ைல! சந்ேதகமில்ைல! அேதா ேசாழ ைசனியத்தின் 
          சி ைனயில் வ ம்ப யான சுத்த ரன் ன்னிற்கமாட்டாமல் 
          எப்பக்க ம் ேசரர்கள் ஓ கின்றனர் ஓ கின்றனர்! 
          இம்மகா ஷன  ரேம ரம்! இவர் யாேரா ெதாியவில்ைல? 
          அவர் ஒ வர் ன்பாக நிற்கவாற்றாமல் ேசர ைசனியமான  
          காந்தத்திெல ம் காற்றின் ன் சரெகனப் பறக்கின்றேத! 
          வஜ்ஜிரகவசம் ண்ட திடகாத்திர ேமனி டன் யாைனக்கூட்டத்திற் 
          பா ம் அாிேயெறனத் தாவிவ ம் இவைரப் 
          பார்க்கப்பார்க்க எனக்கு என்னமேனாஉற்சாகங்ெகா க்கின்ற ! 
          இவைரவிட்  என் கண்கைள மாற்ற யவில்ைலேய! ஈசேன! 
          ஈசேன! இவ க்கு ஒ  அபாய ம் ேநரா  ெஜயங்ெகா த்  
          விைரவில் என்ைன வந்  காப்பாற் ம்ப  ெசய்வாயாக! 
          இேதா வ கின்றார்! வ கின்றார்! பைகவைரத் றத்திக்ெகாண் ! 
          இேதா வந் விட்டார்! வந் விட்டார்! (அ காைமயில் 
          இரண்  ற ம் த்த ேகாஷ்ட ண்டாகிற ) ஐேயா! 
          இெதன்ன இப் றம் சப்தம்? ஆ! ேசாழைசனியங்கள் நம ேகாட்ைடக்குட் 
          பிரேவசிக்கு ன் ேசரர்கள் நம்ைமக் ைகப்பற்றிவி வார்கேள! 
          இேதா வந் விட்டார்கள்! வந் விட்டார்கள்! ஐேயா! 
          ேகாட்ைடயின் கீழ்வாயில் ட்டப்பட் க்கின்றேத! 
 
    [ேசர ைசனியங்கைளத் ரத்திக்ெகாண்  சுந்தராதித்யன் 
    தனியாய் வ கிறான் சற்றப் றம் நித்தியாநந்தன் சூரேசனன் 
    பதினாயிரவர் த ேயார் ெஜயேகாஷத் டன் 
    வ கிறார்கள்.] 
 
    ம. மகா ஷா! மகா ஷா! என்ைனக்காப்பாற் ம். 
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          ேசரைசனியங்கள் இேதா வந் விட்டன வந் விட்டன! 
 
    சு.அ யார்? ஐேயாபாவம்! தனியாயகப்பட்டான்! - அஞ்சாேத! 
          இேதா வந் விட்ேடன்! நித்யானந்தா! நான் ேபாகின்ேறன். 
          நீங்கள் இக்கதைவப் ெபயர்த் க் ெகாண்  வந்  ேச ங்கள்! 
 
    [மதி ன் மீ  தாவி ஏறி மேனாரமாவின்பக்க ற் ேபாகிறான்.] 
 
    ேசரப்பஞ்ைசகேள! ஒ சி பிள்ைளைய எதிர்க்க இத்தைன 
    ெபயரா? வா ங்கள் ெசால் கின்ேறன்! 
 
    [எதிர்த்  வ ம் ேசர ரர்கைள ெசந் க்காய்த் க்கி 
    அகழில் ேபா கிறான். மேனாரமா அவன் கரத்தில் 
    ர்ச்ைசயாக அவளணிந்தி ந்த தைலக்கவசம் விழேவ, 
    ெபண்ெணன வறிகிறான்.] 
 
    ஆ! நித்யாநந்தா! சீக்கிரம் சீக்கிரம்! 
 
    [நித்யாநந்தன் கதைவ ெபயர்த் க் ெகாண்  ேகாட்ைடக்குள் 
    ேசாழ ைசனியத் டன் பிரேவசிக்கிறான். சூரேசன ம் விைரந்ேதா  
    வ கிறான். குழப்பத்தில் க ப் க் கவசமணிந்த ெஜயேதவன் 
    ப ங்கி வந்  சுந்தராதித்யன் கில் ெவட்ட தவறி 
    அவன் இட  ேதாளின் மீ  காயம் ப கின்ற . ெஜயேதவன் 
    கரந்  மைறகின்றான்.] 
 
    சூ. ேப ! ேப ! அகப்பட்டாய் நீ! 
 
    [ெஜயேதவைனப் பின் டர்கின்றான்.] 
 
    நி. ரத்தம்!--ேபாம், பார்த் க்ெகாள் கிேறன். 
 
    சு. நித்யாநந்தா! இங்கு தான் நில்! இேதா வந் விட்ேடன். 
 
    [மேனாரமாைவத் க்கிக்ெகாண்  கீேழ இறங்கி வந் .] 
 
    பைடகேள! அஞ்சாதீர் அேதா ேதவரத ம் வந் விட்டான். 
          அவன் ெஜயேபாிைக ழங்குகின்ற ! [ேபாகிறான்.] 
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    [ேசாழ ைசன்யங்கள் ெஜய விஜயீபவ! என்  ஆரவாாித் க்ெகாண்  
          ேகாட்ைடயின் மீ  ஏ கின்றனர்.] 
 
    நி. ேசரப்பஞ்ைசகேள வா ங்கள்! வா ங்கள்! ஸ்நாநம் 
          ெசய்விக்கின்ேறன்! 
 
          [ேசர ரர்கைளத் க்கி அகழில் 
          எறிகின்றான் ஒ வன்பின் ஒ வனாக.] 
 
    ேசாழைசனியங்கள். 
 
          ெஜயம் ெஜயம் ேதவரதர் அேதா வ கின்றார்! 
          
          ேதவரதன் பதினாயிரவ டன் வ கிறான். 
 
    ேத. நித்யாநந்தா! மகாராஜா எங்ேக? 
 
    நி. பாசைறயில். 
 
    ேத. என்ன! ஏதாவ  காயம் பட்டதா என்ன? 
 
    நி. பின் றம்--கள்வன் குத்தினான்--ெகாஞ்சம் பட்ட . 
 
    ேத. பிறகு ஏன் பாசைறக்குச் ெசன்றார்? 
 
    நி. உம்!-- ஆண் உைடயி ந்த ெபண்ைணத் க்கிக்ெகாண்  
          ேபானார்.--சத்! 
 
    ேத. சாி! ராஜகுமாரத்தியாயி க்கேவண் ம்! சந்ேதாஷம். ேசவகர்கேள! 
          ெஜயம் நம் ைடயதாய் விட்ட ! திைரராஜ சிம்ம ைடய 
          கீர்த்தி உலெகங்கும் பரவி நிைல ெபற்றி க்குமாக! 
          [ைசனியங்கள் ெஜயேகாஷம் ெசய்கின்றன.] 
 
          ேசாழநாட் ன் மகிைம உலெகங்கும் பர மாக! [ெஜய 
          ேகாஷம்.] நம  பைகவெரல்லாம் அதமாவாராக! [ெஜய 
          ேகாஷம்.] நன்றாய் இ ட் ப் ேபாவதன் ன் ஒ வன் 
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          அம்மதி ன் மீேதறி நம் ைடய ெவற்றிக்ெகா ைய நாட்டட் ம். பிறகு 
          எல்ேலா ம் பாசைறக்கு வந்  ேச ங்கள். இர  காவல் 
          கார்க்க ேவண் ய ைறைய அப் றம் கூ கின்ேறன். நான் 
          ராஜசிம்மாிடம் ேபாய் வ கின்ேறன். ஜாக்கிரைத! [ேபாகிறான்.] 
 
          [ெகா ைய நாட் விட்  ைசனியங்கள் ஆரவாரத் டன் 
          ேபாகின்றனர். நித்யாநந்தன் மாத்திரம் நிற்கிறான். இ ட் ப் 
          ேபாகின்ற .] 
 
    சூரேசனன், காயம்பட்ட ைக டன் ெமல்ல வ கிறான். 
 
    சூ. சாி. எங்ேகேயா மாண் க்க ேவண் ம். இந்த பயித்தியத்ைத 
          த்தத்திற்கு யார் வரச் ெசான்ன ? அப்ெபா ேத ேவண்டாெமன்ேறன். 
          இந்த ெஜய ேதவரல்லேவா ேவ க்ைகக் ெகன்  
          அைழத் க் ெகாண்  வந்  விட்டார். இந்த இ ட் ல் எங்ெகன்  
          ேத வ ? [ரணகளத்தில் ேத கின்றான்.] 
 
    நி. [மதி ன் மீதி ந் .] யார் அ ? 
 
    சூ. நித்யானந்தா ! 
 
    நி. ஆம். நீ யார்? 
 
    சூ. சூரேசனன். 
 
    நி. என்ன ெசய்கின்றாய்? 
 
    சூ. இந்த பயித்தியம் கு நாதைரத் ேத கின்ேறன். நீ எங்ேகயாவ  
          பார்த்தாயா? 
 
    நி. அங்குதான் கிடக்கின்றான் பார். 
 
    கு. ஐேயா பாபம்! - நீ என்ன ெசய்கின்றாய் அங்ேக? 
 
    நி. அப்பம் தின் ெகாண் க்கின்ேறன். 
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    சூ. என்ன, அப்பமா? 
 
    நி. ஆம். பசிக்கின்ற . 
 
    சூ. இங்ேக யி ப்பாேனன்? பாசைறக்குச்ெசன்  நன்றாய்ப் 
          சித் றங்குகின்ற  தாேன! 
 
    நி. இ க்கச்ெசான்னார். 
 
    சூ. யார்? மகாராஜாவா? 
 
    நி. ஆம். 
 
    சூ. சாி! ஆனால் உன்ைன யாைனகட் யி த்தா ம் நீ நகரமாட்டாய் - 
          இந்த பயித்தியத்தின் உடைலயாவ  பார்த்  விட் ப் ேபாேவாம். 
          [ேத கிறான்] ஆ! இேதா கிடக்கின்றான்! ஐேயாபாபம்! 
          நீ ம் ப களத்திற்கு வரேவண் மா? சாி! யார் விதி யாைரவிட்ட ! 
 
    கு. [பிணக்குவிய ந் .] சாி! ஒ வைர ம் விடவில்ைல. 
 
    சூ. ஆ! யார் ேபசின ? கு நாதேர! உயி டன் இ க்கின்றீரா? 
 
    கு. இல்ைல இல்ைலயப்பா! இறந்  விட்ேடன்! சாி - 
 
    சூ. இதி ம் பயித்தியமா? எ ந்தி ைமயா! எங்ேகயாவ  காயம் 
          பட் க்கின்றதா? - இேதா இரத்தம் ெப குகின்றேத! 
 
    கு. நான் இறந் விட்ேடேன! 
 
    சூ. சீ! விைளயாடாதீர்; இறந்  விட்ேடன் என்  கூவிக்ெகாண்  
          இேதா உயி டன் இ க்கின்றீேர! 
 
    கு. உயி டன் இல்ைலயப்பா, எங்ேக உயிர்? நான் இறந்  
          ேபாகவில்ைல ெயன்  - சாி - என்னமாய்த் ெதாி ம்? 
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    சூ. இெதன்னடா சனியாயி க்கின்ற ! சற்  எ ந்தி ைமயா 
          இந்த ரணத்ைதக் கட் கின்ேறன். 
 
    கு. நான் உயிேரா க்கின்ேறன் என்  சாி - பித்தால் 
          எ ந்தி க்கின்ேறன்? 
 
    சூ. இேதா பிக்கின்ேறன் [கா ல் நன்றாய்க் கிள் கின்றான்.] 
          இப்ெபா தாவ  உயி டன் இ க்கின்றதாகப் லப்ப கின்றதா? 
 
    கு. சாி! ெகாஞ்சம் ெதாிகிற , இன் ம் சாியாக ேஜாஸ்யம் 
          பார்த்தால் ெதாி ம்! [கணக்குப் பார்க்கின்றான்.] 
 
    சூ. [காயத்ைதக் கட் .] என்ன ஆச்சாியம்! இந்தகாய ம், மகாராஜா க்கும் 
          எனக்கும் பட் ப்பைதப் ேபாலேவ பின் றமாகப் 
          பட் க்கின்ற ! அேத ஆ தத்தால் உண்டானவ ைவப் 
          ேபா க்கின்ற . எங்களி வைர ம் பின் றமாக இ ந்  
          குத்தின ஷ்டேன இைத ம் ெசய்தி க்கேவண் ம். சீ! 
          அவைன நம  ைகயினின் ம் தப்பவிட்ேடாேம? அவன் 
          இன்னா ெனன்றாவ  அறியாமற் ேபாேனாம். க ப் க் 
          கவசமணிந்  கத்ைத யி ந்தான்! 
 
    நி. யார் அங்ேக? வளவளெவன்  ேபசி என் நித்திைரையக் 
          ெக ப்ப ? 
 
    சூ. இல்ைலயப்பா! நீ ேகாபித் க் ெகாள்ளாேத. மகாராஜா க்குக் 
          ேகாபம் வந்தா ம் ெபாிதல்ல உனக்கு ேகாபம் வந்தால் தீர்ந்த ! 
          இேதா நாங்கள் ேபாய்விட்ேடாம்! வா ைமயா கு நாதேர! 
 
    கு. ஐேயா பாபம்! எத்தைன ெபயர் ெசத் கிடக்கின்றனர்! சாி 
          'ஆண்டாண்  ேதா  ம  ரண்டா ம் மாண்ேடார் வ வேரா 
          மாநிலத்தீர்'! - ஆதலால். 
 
    சூ. ஓதாமல். 
 
    கு. 'ஓதாமல் ஒ நா மி க்கேவண்டாம்!' என்  ெசால் யி க்கின்றார்கள் 
          ெபாிேயார்கள். சாி சாி! - நாம் என்ன ெசய்யலாம்? 
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    சூ. ட் க்குப் ேபாகலாம்! வா ம் [இ வ ம் ேபாகிறார்கள்.] 
 
    சுந்தராதித்யன் மற்ெறா றமாகத் ேத க்ெகாண் வ கிறான். 
 
    சு. சீ! இந்த க க்கி ட் ல் அம்ேமாதிரத்ைத எங்ெகன்  ேத க் 
          கண் பி க்க ேபாகின்ேறாம்? - களம் என்ன சந்த யற்றி க்கின்ற ! 
          சற்  ன்பாக த்தேபாிைக த யவற்றின் ேகாஷ ம், 
          ெஜயசங்கத்தின் ழக்க ம், எக்காளத்தின் ஒ ம், ெவற்றி 
          ர ைடய ஆரவாாிப் ம், இறப்பவர்களின் கூக்குர ம் எல்லாம் 
          ஒ ங்கு ேசர்ந்  கடெலா ெயன ஒ த்த இப்ேபார்க்களம் 
          இப்ெபா  என்ன நிசப்தமாயி க்கின்ற ! இறந்  
          கிடக்கும் இச்ேசவகர்கெளல்லாம் இரவில் உறங்குகின்றாற் ேபால் 
          இ க்கின்ற ! ஐேயா! ஆங்காங்கு கும்பல் கும்பலாய் இறந்  
          கிடக்கும் இவ்வள  ரர்க ம் இன்ைறயதினம் காைல 
          இப்ெபா  நானி ப்பைதப்ேபால் உயி டன் இ ந்தவர்கள் 
          தாேன! இப்ெபா  ெதன்னவாயி க்கின்றனர்? அவர்கள  
          ேகாாிக்ைகக ம், ர ம், அட்டகாச ம் எல்லாம் எங்ேக 
          ேபாய ? என்னவாய ? ஈதாகும் உலகவாழ் ! - நாம் இைதப் 
          பற்றி வ த்தப்ப வாேனன்! உலகத்தியல்பி ! நானிவர்க க்காக 
          இப்ெபா  வ ந் வ  ேபால காலம்வாின் எனக்காக 
          மற்றவர் வ ந்தப்ேபாகின்றனர்! சீ! என்ன உலகம்! என்ன 
          வாழ் ! என்ன மாந்தர்! - உம் - நம  ேவைலைய நாம் 
          பார்ப்ேபாம். - சுண்  விர லணி ம் ேமாதிரம் இப்ெபா  என் 
          கண்ணிற்கு எங்ெகன்  லப்ப ம்? என்ன மதியீனன்! ராஜகுமாாி 
          ேகட்டதற்கு எப்ப யாவ  அைதக் ெகாண் வந்  
          ெகா ப்பதாகக் கூறிவிட் வந்ேதேன அவள் இப்ெபா  
          ேபாகேவண்டாெமன்  த த்தைத ம் ேகளாமல்! - யார் 
          குறட்ைடவிட்  ங்குவதிங்கு? நித்யானந்தா? 
 
    நி. ஆம். 
 
    சு. இங்ெகன்ன ெசய்கின்றாய்? 
 
    நி. ங்கிக்ெகாண் க்கின்ேறன். 
 
    சு. இங்கு யார் உன்ைன உறங்கச்ெசான்ன ? 
 
    நி. இங்ேக யி க்கும்ப  கட்டைளயிட்டீர்கள். 
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    சு. ெகட் க்காரன்! இப்ப  வா! நித்யானந்தா நீதான் சாியான ஆள். 
          இங்ேக ஒ ெமாதிரம் வி ந் கிடக்கேவண் ம் அைதத்ேத ப்பார். 
 
    நி. ெவள்ைளக்கல் ேமாதிரமா? 
 
    சு. ஆம் ஆம்! அைதப் பார்த்தாயா? 
 
    நி. ைலயில் ப க்கப் ேபாகும் ெபா  கில் உ த்திய . 
          எ த்  ைலயில் எறிந்ேதன். 
 
    சு. ெகட் க்காரன். எேதா? [ேமாதிரத்ைத கண்ெட க்கிறான்.] 
          அம்மட் ம் கிைடத்தேத! 
 
    நி. நான் வ வதா இ ப்பதா? 
 
    சு. வாவா! [இ வ ம் ேபாகிறார்கள்.] 
    -----------------    
 

இரண்டாம் அங்கம்.  ---  ன்றாம் காட்சி. 
 
    இடம்:- ம ைர அரண்மைன நந்தன வனத்தில் ஒர்மண்டபம். 
    காலம் - பகல். 
    சுந்தராதித்யன் ஓர் ஊஞ்ச ன் மீ  உறங்கிெகாண் க்கிறான். 
    நித்யாநந்தன் அதன் கீேழப த் றங்குகிறான். 
    மேனாரமா கம னி டன் ம ந்  த யன ெவ த் க்ெகாண் வ கிறாள். 
 
    ம. ேதாழி, எங்கி ப்பதாகக் கூறினாய்? 
 
    க. அேதா! அம்மஞ்சத்தின் மீ  ப த்தி க்கின்றார்; உறங்குகின்றாற் 
          ேபா க்கின்ற . 
 
    ம. ஐேயா! இங்கு ெவளியி ப்ப  நல்லதல்லேவ, குளிர்ந்தகாற்  
          காயத்தின்மீ  படலாகாேத! எ ப் ேவாமா? 
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    க. ஆம். எ ப் ம், திய ஔஷதமி ம் கால ம் ெந ங்கி விட்ட . 
 
    ம. எப்ப  எ ப் வதிவைர? 
 
    க. இேதா நித்யானந்தர் ப த்தி க்கின்றார் அவைர எ ப்பி ராஜாைவ 
          எ ப்பச் ெசால்லவா? 
 
    ம. ேவண்டாம். சற்  ெபா ப்ேபாம். அவராக நித்திைர நீங்கி 
          எ ந்தி க்கட் ம். நாம் ஏன் அைதக் கைலக்கேவண் ம்? 
          அ ப்பைடந்த உடம்பின் இைளப்ைப நித்திைரையப் ேபால் எ ம் 
          தீர்க்கா . 
 
    க. அப்ப ேய ெசய்ேவாம். 
 
    ம. ேதாழி, நமக்கு ேவண் ய ெபா ட்கைள ெயல்லாம் நம் டன் 
          ெகாண் வந்ேதாமா ஏதாவ  மறந்  விட்ேடாமாபார்?-பனி 
          நீர் எங்ேக? 
 
    க. அம்மணி, அைதக் ெகாண் வர மறந்ேதன். உம் ைடய அைறயில் 
          ைவத்  விட்  வந்ேதன். இேதா ேபாய் சீக்கிரம் எ த் க் 
          ெகாண்  வ கின்ேறன். [ேபாகிறாள்] 
 
    ம. நாழிைக கழித்  வந்தா ம் எனக்கிஷ்டந்தான்!-அயர்ந்  நித்திைர 
          ெசய்கின்றார்! என் பாக்யேம பாக்யம்! ெகாஞ்சகாலத்திற்கு 
          ன் நம்மீ  பைடெய த்  வந்ததற்காகச் ேசரைனப்பழித்ேதன். 
          சீ! அ  தவ . அவைன நான் திக்க ேவண் ம். 
          அவனாலன்ேறா நான் இம்மகா ஷைனக் கா ம்ப  ேநாிட்ட  
          இவைரப் பற்றி நான் ன்ேப ேகள்விப்பட் க்கின்ேறன். 
          ஆயி ம், ேநாிற்கா ம்ப  ேநாிட்ட  இதனாலல்லவா! ஆ! 
          நான் உலகில் கிைடக்காெதனக் க தியெபா ைளக் கிைடக்கப் 
          ெபற்ேறன்! அநங்கைன ெவன்ற அழகும், வெஜயைன ெவன்ற ர ம், 
          ேசடைன ெவன்ற சிறந்த த்தி ம், இவ்வா , மற்ெறந்த 
          ஆடவனிடம் ஒ ங்கு கூ யி க்கப் ேபாகின்ற ? நான் 
          இப்ப ப்பட்ட ஷன் வாய்த்தா ெலாழிய விவாகம் ாிவதில்ைல 
          ெயன்றி ந்ததற்கு நான் எண்ணியதி ம் பதின் மடங்கதிகமான 
          ேதஜசும், ெசௗாிய ம், விேவக ம் வாய்ந்தசீமான் கிைடத்த  
          என் ர்வ ண்ணியவசமன்ேறா? சீ! இவைரேய நான் 
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          விவாகம் ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம்! இவேர எனக்குத்தக்க 
          கணவன்! இவர  குண த யவற்ைற நன்றாயறியா ன்னேம, 
          இவைர அன்  த்த களத்தில் ைல ரத்தில் கண்ட தட்சணேம 
          என் மனைதக்கவர்ந்தனர். அப்ெபா  நானிவர்மீ  
          ெகாண்டகாதல், இவ ைடய குண த யவற்ைற நான் நன்றாய் 
          அறிந்தபின் ேம ம் ேம ம் விர்த்தியாகிேய வ கின்ற ! 
          மனேம! அைதாியப்படாேத! இவைரேய மணம் ாிவாய், இல்லாவி ன் 
          எவைர ம் மணம் ாியாய்! - 
 
    கம னி பனிநீர்க்குவைளைய எ த் க் ெகாண் வ கிறாள். 
 
    க. அம்ம! இேதா ெகாண்  வந்  விட்ேடன். ேத க் கண்  
          பி க்க சற்  ேநரமாய  மன்னிக்கேவண் ம். 
 
    ம. சாிதான். இன் ம் எ ந்தி க்கவில்ைலேய! நாம் என்ன ெசய்வ ? 
 
    க. ேநரமாய் விட்டேத! பதிைனந்  நாழிைக இராதா இப்ெபா ? 
 
    நி. [எ ந்தி ந்  .] நித்திைரகைலய ேவண் ம், பதிைனந்  நாழிைக 
          ஆய . 
 
    சு. [விழித் .] ஆம். இேதா எ ந்  விட்ேடன் - ராஜகுமாாி! எனக்காக 
          கார்த் க் ெகாண் ந்தாற் ேபா க்கின்றேத! மன்னிக்க ேவண் ம். 
          உட்கா வாய்! - நித்யாநந்தா! [நித்யாநந்தன் ேபாகிறான்.] 
 
    ம. ராஜகுமாரா! உம்ைம ன்ேப ேகட்க ேவண்  ெமன்றி ந்ேதன். 
          இந்த ஆள் எப்ப  நீர் வாய்திறந்  கூ ன் உம  
          பணிவிைடகைள ெயல்லாம் ெசய்  வ கின்றான்? 
 
    சு. ஹா ஹா! - என்கண்கைள ேநாக்கும் ெபா ேத என் மனக்க த்ைத 
          யறிகின்றான் அவன்! 
 
    ம. அந்த சக்தி எனக்கு மி க்கு மாயின்! - 
 
    சு. இ க்கு மாயின் என்ன? 
 
    ம. ஒன்  மில்ைல. எவ்வள  சந்ேதாஷ ள்ளவளாயி ப்ேபன் 
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          என்  கூறவந்ேதன்! ேதாழி, ேநரமாய்விட்ட . ஔஷத 
          த யவற்ைற அ கிற் ெகாண் வா? திைரராஜ சிம்மேர! 
          இன்ைறயதினம் ரணத்ைத சீக்கிரத்தில் ஆற் ம் ப யான திய 
          ஔஷத ெமான்  ெகாண்  வந்தி க்கின்ேறன்- 
 
    சு. என்ன, ஆகாயத்தாமைர பஸ்பேமா? 
 
    ம. அ  எப்ப  ெதாிந்த ? 
 
    சு. பார்க்கும் ெபா ேத ெதாியாேதா? 
 
    ம. ராஜ குமாரா, உமக்கிவ் லகில் ெதாியாத ெதன்  ஒன்றில்ைல 
          ேபா க்கின்றேத! எைத ம் நான் கூ ன் அறிந்  
          வி கின்றீர்!-இேதா சற்  இப்ப  உம  கரத்ைதக் ெகா ம். 
 
    [காயத்ைதக் கட் கின்றாள்] 
 
    சு. ராஜகுமாாி! இப்ப ப்பட்ட வயித்தியன் எனக்குத வ தானால் 
          நான் தினம் த்தத்தில் காயம் ெபற சுவாமி அ க்கிரகிப்பராக! 
 
    ம. அம்மாதிாியாகத்தான் நா ம் சற்  ன்பாக நிைனத்ேதன். 
          உம்ைம ெயாத்த மகா ஷன் வந்  காப்பாற் வ தானால் 
          தினெமா  ேசரன் வந்  எம்ைம ற் ைக ேபாடலாகாதாெவன் ! 
 
    சு. ராஜகுமாாி, தாமைரயைனய உன்கரமான  இக்கஷ்டமான 
          ெதாழிைலச் ெசய் ம்ப  சி ஷ் க்கப்பட்டதன் . அைதேயன் 
          வ த் கின்றாய்? அேதா சிவப் ற்ற  பார்! உனக்ேகன் 
          இவ்வள  கஷ்டம்? நான் கட் க் ெகாள் கின்ேறன், 
          இல்லாவி ன் அேதா நிற்கும் உன் ேதாழிையக்கட்டச்ெசால். 
 
    ம. ராஜ சிம்மேர, என்ைனயன்றி ேவெறா  ஸ்தீாீைய ம் உம்ைமத் 
          தீண்ட விடமாட்ேடன்- உம்-ராஜ குமாரா, உம்ைம நான் 
          சாதாரணமாக எப்ெபயாிட்டைழப்ப ெதன்  எனக்கு 
          சந்ேதகமாயி க்கின்ற , திைரராஜ சிம்ம ெரன்றைழப்பதா? அல்ல  
          சாதாரணமாக ராஜ குமாரா என்றைழப்பதா? எப்ப  அைழப்ப ? 
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    சு. உனக் ெகப்ப  இஷ்டேமா அப்ப  அைழ. 
 
    ம. என்னிஷ்டப்ப யா அைழக்கச் ெசால் கின்றீர்? 
 
    சு. ஆம். 
 
    ம. என்னிஷ்டப்ப  அைழப்பதா? 
 
    சு. அைழ. 
 
    ம. நன்றாய் ேயாசித் க் கூ ம். பிறகு உமக்கு கஷ்டமாய் யப் 
          ேபாகின்ற . 
 
    சு. நன்றாய் ேயாசித்ேத கூறிேனன். என்ன ெவன்  அைழக்க 
          உனக்கிஷ்டம்? 
 
    ம. ெசால்லவா? 
 
    சு. ெசால். 
 
    ம. இப்ெபா  ெசால்லமாட்ேடன். 
 
    சு. பிறகு எப்ெபா  ெசால் வாய்? 
 
    ம. உம்-காலம் வ ம் ெபா  ெசால் ேவன்.- 
          அதி க்கட் ம்- 
 
    சு. அதி க்கட் ம். உன்ைன நான் எப்ப யைழப்ப ? 
 
    ம. என்ைனயா? என்னிஷ்டப்ப  அைழக்கேவண் ம்! 
 
    சு. உன்னிஷ்டப்ப யா! இெதன்ன நியாயம்? உன்னிஷ்டப்ப  
          என்ைன நீ அைழத்தால் என்னிஷ்டப்ப  நான் உன்ைன அைழக்க 
          ேவண்டாமா? 
 
    ம. உம் உம்! என்னிஷ்டப்ப த்தான் அைழக்க ேவண் ம். இ  
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          தான் கா-ெபண்க ைடய நியாயம்! 
 
    சு. சாி! அப்ப த்தானி க்கட் ம். உன்னிஷ்டெமன்ன? 
 
    ம. அைத ம் கூற மாட்ேடன். எல்லாவிஷயங்கைள ம் அறிய 
          வல்லைம ைடய உமக்கு இ  ெதாியாவிட்டால் நான் கூறமாட்ேடன்.- 
          இவ்விைளயாட்ெடல்லாம் ேபானாற் ேபாகட் ம். எப்ெபா  
          நீர் உம  ேதசத் க்குப் ேபாகப் ேபாகின்றீர்? 
 
    சு. நீ எப்ெபா  ேபாகச் ெசால் கின்றாய்? 
 
    ம. என்ைனக் ேகளாதீர். 
 
    சு. ஏன்? 
 
    ம. என்ைனக் ேகட்டால்-எப்ெபா ம் இங்ேகேய-உம். இெதன்ன 
          நியாயம் ராஜகுமாரா! நான் உம்ைமக் ேகட்டால் என்ைன 
          நீர் தி ப்பிக் ேகட்கின்றீேர? நான் ேகட்பதற்கு த ல் 
          பதில் ெசால் ம், பிறகு ெசால் கின்ேறன்.- 
 
    சு. நாைளயதினம் காைல றப்பட் ப் ேபாக உத்ேதசித்தி க்கின்ேறன்- 
 
    ம. ராஜகுமாரா! அப்ப  ெயா கா ம் ெசய்யலாகா - 
          இன் ம் உம  ரணம் ஆறேவயில்ைல. இதற்குள் றப்ப வதாவ ? 
          நான் ஒ கா ம் உத்தரவளிக்க மாட்ேடன். 
 
    சு. இல்ைல- ராஜகுமாாி நான் கட்டாயமாய்ப் ேபாக ேவண் ம். 
 
    ம. எப்ப  ேபாகின்றீேரா பார்க்கலாம். இேதா பிதா வ கின்றார் 
          அவ டன் ெசால் கின்ேறன்- 
 
    ஸ்ேவதேக , சுகுமாரன், ெஜயேதவன், சூரேசனன், கு நாதன், 
    ேதவரதன், ேவைலயாட்கள் வ கிறார்கள். 
 
    ஸ். ராஜசிம்மேர! எ ந்தி க்க ேவண்டாம், எ ந்தி க்க ேவண்டாம். 
          நீர் இந்த மாியாைதகைள ெயல்லாம் இப்ெபா  பார்க்க 
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          ேவண்டாம்.உம  காயம் எப்ப  யி க்கின்ற ? சுவஸ்தமாயி க்கின்றதா? 
 
    சு. மகாராஜா, ேகட்க ம் ேவண் மா? உம  த்தியிற் சிறந்த 
          த்திாி வயித்தியஞ் ெசய்ய ஆராதகாய ம் உண்ேடா? சற்ேறறக்குைறய 
          எல்லாம் ஆறிவிட்ட . 
 
    ம. இல்ைல, இல்ைல, அண்ணா! இப்ெபா  தான் ஆறிவ கின்ற . 
          இன் ம் நன்றாய் சுவஸ்தமாக ஒ வாரம் பி க்கும். இதற்குள்ளாக 
          இவர் தம  நாட் ற்குச் ெசல்லேவண் மாம் நாைளயதினம் காைல. 
 
    ஸ். அெதப்ப  ெசல்லலாம்? நன்றாய் சுவஸ்தமான பிறகு தான் 
          ேபாக ேவண் ம். 
 
    ம. அைதத்தான் நா ம் கூறிேனன், நீர் இப்ெபா  ேபாக 
          விைடயளிக்காதீர். 
 
    சு. மகாராஜா! என்ைன மன்னிக்கேவண் ம். நான் ஒ  க்கியமான 
          விஷயமாய் நாைளயதினம் காைல ஊ க்குப் ேபாக ேவண் ம். 
 
    ஸ். என்ன க்கியமான விஷயமாயி ந்தா ம் நான் விைட 
          தரமாட்ேடன். பிறகு என்ைன அயல் நாட்டரச ெரல்லாம் 
          இகழ்ச்சியாக வல்லேவா மதிப்பார்கள். நீர் எனக்கு ெசய்த 
          ேப தவிக்குத்தக்க ைகம்மா  ெசய்யாமல் அ ப்பிவி வ  
          நியாயமன் . 
 
    ெஜ. ஆம் ஆம் உண்ைமேய! 
 
    ம. அன்றி ம் நம் ெபா ட்  இந்த காயம் இவ க்குப் பட்டைமயால் 
          அைத சுவஸ்தப்ப த்தி ய ப் வ  நம  கடனாகும். 
 
    சு. இல்ைல-நான் ேபாகேவண் ம். 
 
    ெஜ. என்ன அவ்வள  க்கியமான காரணம்? 
 
    சுகு. ஆம் சுந்தரா! இப்ெபா  சீக்கிரத்திற் ேபாக ேவண் ய 
          அவசியம் ஒன் ம் இல்ைலேய! இவர்கள் இவ்வள  மன்றா க் 
          ேகட்கும் ெபா  நாம் ேபாவ  சாியன் . இன் ம் சில 
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          தினங்கள் இங்கி ந்  பிறகு ெசல்ேவாம்; என் வார்த்ைதையத் 
          த க்காேத. 
 
    சு. சாி!-குமாரா உனக்கு மிஷ்டமானால் பிறகு நான் என்ன ெசால்வ ? 
 
    சூ. இவ்வள  கஷ்டெமன்ன? ேபாகலாமா ேவண்டாமா ெவன்  
          நம் ைடய ேஜாஸ்யைரக் ேகட்டால் ெசால் வி கின்றார். 
          என்ைனயா ெசால் கின்றீர் ேபாகலாமா ேபாகலாகாதா? 
 
    கு. ேபாகக்கூடா . 
 
    சூ. ஏன்? 
 
    கு. சாி, நாைளயதினம் வாரசூைல! 
 
    சூ. ஓேகா! 
 
    கு. அதல்லாமல் கிர்த்திைக! 
 
    சூ. உம்!- 
 
    கு. அதல்லாமல் சாி-காைல ராகு காலம்-அதல்லாமல்- 
 
    சூ. அறஞ்ெசய- 
 
    கு. அறஞ்ெசய வி ம் ! 
 
    சூ. அப் றம்? 
 
    கு. ஆ வ  சினம், இயல்வ  கரேவல், ஈவ  விலக்ேகல், 
          இன் ம் இப்ப  ேபாகு ! 
 
    சூ. இன் ம் நிரம்ப ரம் ேபாகு  தாங்கள் அத டன் நி த் ம். 
          ஐயா கு நாதேர! உம் ைடய மகிைமேய மகிைம! இத்தைன 
          ெபய க்கும் அைரெநா யில் நைகப் ண்டாக்கினீேர! 
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    கு. நம் ைடயெசயலா? சாி-"என் ெசயலாவ  யாெதான்  
          மில்ைலயினித் ெதய்வேம உன்ெசயேல ெயன் ணரப் ெபற்ேறன் 
          இந்த"- 
 
    சூ. சாியாகச் ெசால் ங்கள்-சைப ந ேவ. 
 
    கு. சாி, "சைப ந ேவ நீட்ேடாைல வாசியா நின்றான் குறிப்பறிய 
          மாட்டாதவன் மரம்." 
 
    சூ. சாி! நிரம்பசாி! 
 
    சு. ேபா ம் விைளயாட் , சூரேசனா! உன்ைன ைதாியசா ெயன 
          ன்ேப நான் அறிந் ம் இந்த த்தத்தில் உன்னிடம் 
          விளங்கிய அவ்வள  ரம் இ க்குெமன்  எண்ணவில்ைல. 
          சூரேசனா! ெமச்சிேனன், இன் தல் என் பதினாயிரவ ள் 
          ஒ வனாவாய் நீ. 
 
    சூ. மிக ம் சந்ேதாஷம் மகாராஜா! 
 
    சு. ேதவரதா! 
 
    ேத. அரேச! 
 
    சு. சூரேசனைன நம  பதினாயிரவ ள் ஒ வனாக்கிவி - த்தத்தில் 
          எத்தைன ெபயர் மாண்டனர்? கணக்கிட்டைனயா? 
 
    ேத. ஆம், அரேச! எனக்குக் கூற ம் நா தழவில்ைல. இக்ெகா ய 
          ேபாாில் எ ற்  ஐம்பத் ன்  ெபயர் மாண்டனர் நம  
          பதினாயிரவ ள்! 
 
    ம. ஐேயா பாவம்! ஐேயா பாவம்! என்ெபா ட்  அத்தைன ெபயர் 
          மாண்டனேர! 
 
    ேத. ஐயேன! சூர்யாஸ்தமனத் க்குள் வடக்கு ேகா ரவாயி ட் 
          பிரேவசிக்கேவண் ெமன்  தாம் கூறிச்ெசன்றபின் 
          அவ்விடத்திேலேய அகழில் ஐந் ற்  ப்பத்திரண்  ெபயர் 
          தம யிைர வி த்தனர். ஆயி ம் அவர்கள் ரசுவர்ககமைடந்தனர் 
          என்பதற்குத் தைடயில்ைல. எல்ேலா ம் மார்பிற் 
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          காயத் டேனேய ம ந்தனர். 
 
    சு. ேதவரதா! இறந்த இந்த எ ற்  ஐம்பத் ன்  ெபய ைடய 
          கு ம்பங்க க்கும் கு ம்பம் ஒன் க்கு எ ற்  ஐம்பத் ன்  
          ெபான் த ம்ப யாக நான் கட்டைள யிட்ேடெனன்  
          மந்திாியிடம் கூ . 
 
    ேத. அப்ப ேய அரேச! 
 
    ம. ஐேயா பாவம்! இவ் ரர்கெளல்லாம் நம்ெபா ட்  ம ந்தைமயால் 
          அக்கு ம்பம் ஒவ்ெவான்றிற்கும் இ ற்  நாற்பத்ேத  
          ெபான் த ம்ப யாக உத்திரவளி ம் அண்ணா. 
 
    ஸ். அப்ப ேய ெசய்கின்ேறன். 
 
    ேத. அம்மணி! எம  பதினாயிரவர்ெபா ட்  உம  
          தயாளகுணத்திற்காக வந்தனம் ெசய்கின்ேறன். 
 
    சு. ேதவரதா! பதினாயிரவ ள் ஆயிரம் ெபயைர மாத்திரம் இங்கு 
          நி த்திவிட் , மிகுதியான ெபயைர ம் மற் ள்ள பைடகைள ம் 
          அைழத் க்ெகாண்  நீ விைரவில் தஞ்ைசையப் ேபாயைடவாய். 
          நாங்கள் அங்கு தி ம்பிவர சில தினங்கள் பி க்கும் 
          அ வைரயில் நீதான் ராஜ்யத்ைதப் பார்த் க்ெகாள்ளேவண் ம். 
          சுகுமாரா-- 
 
    சுகு. சாிதான், என்ைனக் ேகட்பாேனன்? 
 
    ேத. ஆக்கிைன. அரேச! நான் வ கின்ேறன். அரேச நான் வ கின் 
          ேறன், மகாராஜா! உத்திர . அம்மணி உத்திர . [ேபாகிறான்.] 
 
    ஸ். ராஜசிம்மேர, இவ் லகில் ஒ வன் எல்லாம் ெபற்றேபாதி ம் 
          தன் கட்டைளக்குக் கு க்ெகான் ம் கூறாமல் கட்டைளைய 
          நிைறேவற் ம் பாிவாரத்ைதப் ெப தல் அசாத்தியம்; தாம் 
          அைத ம் ெபற்றீர்! தம  அதிர்ஷ்டேம அதிர்ஷ்டம்!-- 
 
    ெஜ. ேகட்பாேனன்!-- 
 
          நித்யாநந்தன் வ கிறான். 
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    நி. மத்தியான ேபாஜன காலமாய்விட்ட . 
 
    ஸ்: ராஜசிம்மேர! இவன் ஏன் எப்ெபா ம் தைலையத் தி ப்பிக் 
          ெகாண்  ேபசுகின்றான் உம்மிடம்? 
 
    சு. அப்ப யல்ல. இவன் ஸ்திாீகைளப் பார்ப்பதில்ைலெயன்  
          பிரதிக்ைஞ ெசய்தி க்கிறான். அதன்ப  யாராவ  ஸ்திாீகள் 
          அ கில் இ ந்தால் கத்ைத தி ப்பிக்ெகாண்  ேபசுவான். 
 
    நி. ேபாஜன காலமாய்விட்ட ! 
 
    சு. ஆயின் நாம் எல்ேலா ம் எ ந்தி க்கேவண் ய தான் 
          இல்லாவிட்டால் ன்றாம் ைறக்கும் ேபசாதி ந்தால் அப்ப ேய 
          என்ைனத் க்கிக்ெகாண்  ேபாய்வி வான் - 
 
    ம. அப்ப யா? 
 
    சு. இேதா பார். 
 
    நி. காலமாய்விட்ட ! 
 
    சு. நான் வரவில்ைல இப்ெபா ! (நித்யாநந்தன் சுந்தராதித்யைன 
    அப்ப ேய க்கப்ேபாகிறான்) நித்யாநந்தா! ெபா ! ெபா ! 
          இேதா வந் விட்ேடன்! - பார்த்தீர்களா! 
 
    சுகு. யாராவ  பி த் ச்ெசல் ங்கள் சுந்தராதித்யைன. சுந்தரா, 
          நான் பிறகு வ கின்ேறன் எனக்கிப்ெபா  பசிக்கவில்ைல. 
          மேனாரமா, வ கின்றாயா? ந்ேதாட்டத்ைதச் சுற்றிப் பார்த் விட்  
          வ ேவாம். 
 
    ம. சுகுமாரராஜேன, என்ைன மன்னிக்கேவண் ம். எனக் 
          கரண்மைனயில் சற்  ேவைலயி க்கின்ற  அன்றி ம் மிக ம் 
          பசிக்கின்ற . 
 
    ஸ். சுகுமாரராஜேன, நான் வ கின்ேறன். நாம் இ வ ம் 
          ேபாேவாம். 
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    சுகு. அப்ப ேய. [இ வ ம் ேபாகிறார்கள்] 
    [சுந்தராதித்யன் ஒ றம் நித்யாநந்தனால் தாங்கப்பட்  
    ேபாகிறான். மேனாரமா அவ க்கு மற்ெறா  பக்கமாகப் 
    ேபாகிறாள்.] 
 
    சூ. சீக்கிரம் ேஜாஸ்யம் பார்த்  ெசால் ங்கள். இப்ப  ேபாகலாமா 
          நாம், அல்ல  இப்ப  ேபாகலாமா? 
 
    கு. இப்ப ! இப்ப ! [இரண்  பக்க ம் காட் கிறான்.] 
 
    சூ. ஆ! வா ம் ஆனால் கு க்ேக ேபாகலாம்! 
    [அவ டன் ேபாகிறான்.] 
 
    ெஜ. சாி! இப்ெபா தான் நமக்கு கு  பார்ைவ தி ம்பிய ! 
          எதற்கும் அடங்காச் சிங்கம் ஒ  அற்ப ெபண்ணின்கண் 
          வைலயிலகப்பட்டேத! அவ ம் இந்த சுந்தரன்மீ  காதல் 
          ெகாண் க்கின்றாள்! சந்ேதகமில்ைல. கத்ைத பார்க்கும்ெபா ேத 
          ெதாியாதா? ஒ வைரெயா வர் மாறி மாறி உற் ப்பார்த்த 
          வண்ணமா யி ப்பார்களா! - சீ! என்ன காதல்! - காதல்! 
          ெபயைரப்பார்! - அதி க்கட் ம். சுகுமார ம் அவ்விடத்தில் ெகாஞ்சம் 
          இசைச ைவத்தி க்கின்றாற் ேபா க்கின்ற  - சாி! தீர்ந்த  
          இவர்கள் இைணபிாியா நட் ! அதன் திறத்ைத விைரவில் 
          அறிகின்ேறன்! சுந்ேதாப சுந்தரர்கேள பிாிக்கப்பட்டார்களாம், 
          இந்த சந்தர சுகுமாரர்கள் பிாிக்கப்படாமற் ேபாகின்றார்களா 
          பார்ப்ேபாம்! - ேபாதாக்குைறக்கு சத்தியவதி ந வில் ஒ த்தி 
          இ க்கின்றாள். நலேம! நலேம! இனி நமெதண்ணம் 
          நிைறேவ ங்காலம் ெந ங்கிவிட்ட ! - இப்ெபா  சுகுமாரனிடம் 
          நான் ெசன்  அவைன ெமல்லப் பாிேசாதித் த் 
          ண் விடேவண் ம். ெஜயேதவா! ெஜயேதவா! ெஜயேதவன் 
          என்ெறனக்குச் சாியாகேவ ெபயாிட் க்கின்றனர்! [ேபாகிறான்.] 
    ---------------------- 
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இரண்டாம் அங்கம்.  ----  நான்காம் காட்சி. 
 
    இடம் - அரண்மைனயில் ஓர் அைற. 
    காலம் - மாைல. 
 
    சு. ஐேயா! என் மனதில் இ வைரயில் நான் இன்னெதன்றறியாதி ந்த 
          குைறைய அறிந்ேதன் இன்ேற! அறிந்ேதன் இன்ேற! 
          அறிந்ெதன்ன பயன்? அறியாதி ப்ேபனாயின் நலமாயி க்குேம! 
          அறி  ன்பம் பயப்பதாயின் அறியாைமேய நலமாம்! 
          ஆ! ேசரன் பாண் யநாட் ன்மீ  பைடெய த்  வரேவண் மா? 
          நான் இங்கு அதன்ெபா ட்  வரேவண் மா? மேனாரமாைவக் 
          காணேவண் மா? அவள்மீ  காதல்ெகாள்ள ேவண் மா?- 
          ஆம் ஆம்! உள்ளைத உள்ளத்திடத்ேத நான் மைறத்த ற் 
          பயெனன்ன? ஈதாகும் காதல் ஈதாகும் காதல்! நான் 
          சத்தியவதியின்மீ  ெகாண் ந்த  காதலன்  காதலன் ! 
          காத ன் மகிைமைய இப்ெபா ேத அறிந்ேதன்! ஒ வரா ம் 
          ெவல்ல யாெதன்ைன என நான் க தியி ந்ததற்கு 
          இக்காதலால் ெவல்லப்பட்ேடேன நான்! எப்ப த் தி ப்பி ம் 
          தி ம் ம்ப யான என் மனைத இக்காத ன் வைலயினின் ம் 
          மீறிக்ெகாள்ள சக்தியில்லாதி க்கின்ேறேன! காதேல! காதேல! 
          உன் மகிைமேய மகிைம! எவைர ம் உடன்ப த் கின்றாய் 
          நீ! உன்ைன ெவல்ல வல்லவர் யார்?-சாி! தீர்ந்த . இந்த 
          மேனாரமாவின்மீ  நான் காதல்ெகாண் விட்ேடன். இனி என் 
          உயிர் உடைலவிட்  நீங்கும்ெபா தன்ேறா இக்காதல் என் 
          மனைதவிட் டகலப்ேபாகின்ற ! சீ! இவ் லகில் 
          அசாத்தியெமன்பதில்ைலெயன்  ஒ வன் சுந்தராதித்யனானா ம், தீர்மானம் 
          ெசய்யலாகா !-சாி! இைவகைளெயல்லாம்பற்றி ேயாசிப்பாேனன்? 
          இனி ெசய்யேவண் யைதப்பற்றி ேயாசிப்ேபாம்- 
          நான் என்னெசய்வ திப்ெபா ? என் கடைமேயா ஒ பக்கம் 
          என் மனைத உந் கின்ற , காதேலா மற்ெறா பக்கம் உந் கின்ற ! 
          கடைமக்கும் காத க்கும் ந விலகப்பட் க் கலங்கலாேனேன! 
          சத்தியவதி, மேனாரமா!-மேனாரமா, சத்தியவதி! 
          எல்லாம் ஒன் தான்-ஒ வழிைய ம் காேணன்! ஐேயா! 
          இந்த மேனாரமா அற்ப குண ைடயவளாய் அவலட்சண ைடயவளாய்ப் 
          பிறந்தி க்கலாகாதா? சீ! பழி ஒ பக்கம் பாவம் 
          ஒ பக்கமா? என்மனைத ெவ ப்பைத விட்  ஒ  குற்ற மறியாத 
          அப்ெபண்மணிைய ேநாவாேனன்? ஐேயா பாவம்! 
          இைவ ெயான்  மறியாத ேபைத என்மீ  காதல் 
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          ெகாண் க்கின்றாள்! நான் அைத அப்ெபா ேத அறிந்ேதன். 
          அறிந் ம் பாவிேயன் அத டன் அடக்கிவிடா  இ  நம்ைம 
          என்ன ெசய்யப்ேபாகின்றெதன்  விேனாதமாகப் பாவித் விட்ேடன். 
          ேவ க்ைகயாக ஆரம்பித் , விபாீதமாகி, வில் 
          விைனயாய் வாய்ந்த ! இனி நான் என்ன ெசய்வ ?-- நான் 
          எனக்காக வ த்தப்படவில்ைல இப்ெபா . என்ைனப் ரணமாய் 
          நம்பியி க்கும் இப்ெபண்மணிைய ெவ ப்ேபனாயின் 
          அவள் இளமனம் என்ன வ ந் ம்! ஐேயா! இவள் ஏன் 
          என் மீ  காதல் ெகாண்டாள்? தன் காதைல ெவளியிட நாணி 
          குறிப்பாய் என்னிடம் எவ்வளேவா கூறிவ கின்றாள், நான் 
          பாதகன் இைவக க்ெகல்லாம் இவ்வள  ரம் இடம் 
          ெகா த் விட்  இப்ெபா  அவைளக் ைகவி ேவனாயின் 
          அவள் கதி என்னவாகும்! நான் என் ெபற்ேறா க்கு வாக்களித்த 
          வண்ணம் ஒ  ெபண்ைணேய மணஞ்ெசய்  ெகாள்ள 
          ேவண் யதாயி க்கின்ற . சத்தியவதிைய மணந்தாேலா 
          மேனாரமா ஆவி அழிவாள்! என் ஆவி ம் ேபாம், உண்ைமைய 
          ஒளிப்பாேனன்! பிறகு சுகெமன்ப ெதனக்ேக  என் காத ைய 
          விட் ப் பிாிேவனாயின்? மேனாரமாைவ மணந்தாேலா 
          சத்தியவதி அந்த க்ஷணம் உயிர் வி வாள், என் யிர் நண்பனான 
          சுகுமார ம் என்ைன ெவ ப்பான். ெவ க்கமாட்டாேனா 
          பிறகு? அவன் தங்ைகைய விவாகஞ் ெசய் ெகாள்வதாக 
          வாக்களித்  தின ம் குறித்த பிறகு, மாட்ேடன் 
          என்  கூறி சத்தியவதியின் மனைதப் ண்ப த்தினால் 
          அவன் மனெமப்ப யி க்கும்? எவ்வள  நற்குணம் வாய்ந்தவனாயி ம் 
          மனிதன் மனிதேனயாம். சீ! இ  தவ . என் 
          சுகெமல்லாம் அழிந்தா ம் அழியட் ம், என் ஆவி ேபாயி ம் 
          ேபாக, சத்தியவதிக்கும் சுகுமார க்கும் நான் வாக்களித்தைதக் 
          காப்பாற்றேவண் ம். சத்தியவதிையேய நான் விவாகம் 
          ெசய்  ெகாள்ளேவண் ம். இந்த மேனாரமாவின் மீ  
          ெகாண்ட காதல் தவ , இைத இத டன் அடக்கிவிடேவண் ம்! 
          சுந்தரா! உன் கைடைமையச்ெசய்! அஞ்சாேத!--மேனாரமா வ ம் 
          சமயம் ஆய  நாம் நமெதண்ணத்ைதக் கூறி நம் 
          மீ  அவள் ெகாண்ட காதைல மாற்றிவிடேவண் ம். இன் ம் 
          அ  விர்த்தியாக இடங் ெகா ப்ப  நியாய மன் . ஐேயா 
          பாவம்! எவ்வள  சீக்கிரத்தில் அவள் அறிகின்றாேளா அவ்வள ம் 
          அவ க்கு நன்ைமேய! ஐேயா! இந்த மங்ைகயர்க்கரசியின் 
          மனைதப் ண்ப த்த ேவண்  வந்தேத! என்னி ம் 
          பாதகன் இவ் லகி ளேனா? சிறந்த த்திசா ! சிறந்த பவதி! 
          சற்  இளம்பிராயத்  ேவ க்ைக குணம் ெபா ந்திய வளாயி ம் 
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          சத்தியவதி யிடமி க்கும் நற்குணெமல்லாம் இவளிட ம் 
          கு  ெகாண் க்கின்றன. ேம க்கு வித்தியாசமாகத் 
          ேதான்றப்பட்டா ம் ெமாத்தத்தில் இவர்களி வாிட ம் 
          ஆராய்ந் ள்ேள ேநாக்கின் சற்ேறறக்குைறய ஒேரவித நற்குணங்கள் 
          அைமந்தி க்கின்றன! மேனாரமா! சத்தியவதி! உங்களி வ ள் 
          ஒ த்திேய இவ் லகில் உதித்தி க்க லாகாதா? ண் எண்ணம்! 
          என்ன ட த்தி! ம ப ம் ேயாசிக்க வாரம்பித்  விட்ேடன்! 
          இ  தவ , இவ்விஷயங்களிெலல்லாம் ேயாசைன மனைதக்கைலக்கும். 
          சத்தியவதிையேய நான் மணம் ாிய ேவண் ம் - என் யிர் 
          ேபானா ம் சாி - அேதாவ கின்றாள் - ஈசேன! 
 
    மேனாரமா வ கிறாள். 
 
    ம. நான் குறித்த காலஞ் சிறி ம் தப்பாமல் வந்  விட்ேடன் 
          பார்த்தீரா? ராஜகுமாரா - என்ன கம் ஒ வாறி க்கின்ற ? 
 
    ச. ஒன்  மில்ைல. 
 
    ம. இல்ைல, ஏேதா விேசஷ மி க்க ேவண் ம். இல்லாவி ன் இ  
          வைரயில் இல்லாத கவாட்டம் உமக்கிப்ெபா  இ ப்பாேனன்? 
          இ வைரயில் சாதாரணமாக நான் வ ம் ெபா ெதல்லாம் 
          கமலர்ச்சி டன் எதிர்ெகாண்டைழப்பீேர இன்ேறன் 
          ஒ வாறாய் சும்மா உட்கார்ந்  ெகாண் க்கின்றீர்? என்ன 
          விேசஷம்? ெசால் ம். 
 
    சு. நான் என்ன ெசால் வ ? ஒன் ம் விேசஷமில்ைலேய! 
 
    ம. ஒன் ம் விேசஷ மில்லாவிட்டா ம், நான் உம்ைமக்காண 
          இங்கு வந்தி க்கின்ேறன் என்கிற விேசஷமாவதில்ைலயா? 
          அதாவ  உமக்குச் சந்ேதாஷத்ைத தரலாகாதா? ராஜகுமாரா! 
          தம்ைம நான் காணவ கின்ேறன் என்  எனக்கி ந்த 
          ெப மகிழ்ச்சி ம் உம்ைம இந்தஸ்திதியில் இ ப்பைதப்பார்த்த டன் 
          குைறந்  வ கின்ற . உம் ைடய மனதில் ஏேதா நிைனத்  
          வ ந் கின்றீர்? என்ன, என்னிடம் கூறலாகாதா? ஒளிப்பதிற் 
          பயனில்ைல. உம் ைடய கத்ைதப் பார்க்கும் ெபா ேத 
          ெதாிகின்றேத! நித்யாநந்த ைடய சக்திைய நா ம் 
          ெகாஞ்சம் ெபற்ேறன், உம  கண்கைள ேநாக்கும் ெபா ேத 
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          உம  மனைத ம் சற்றறிகின்ேறன் நான். 
 
    சு. அப்ப  ஒன் ம் க்கியமான விஷயம் இல்ைல. 
 
    ம. இல்ைல ஏேதா இ க்கின்ற . இல்லாவிட்டால் சாதாரணமாக 
          நான் வந்தால், நான் வாையத்திறந்  ஒ  வார்த்ைத கூ ன் 
          வார்த்ைத கூ ம்ப யான தாம், நான் இங்கு வந்  இத்தைன 
          காலமாகி ம் எவ்வளேவா ேகட் ம் வாய்திறவாதி க்கின்றீேர, 
          இதிேலேய ெதாியவில்ைலயா? 
 
    சு. என்ன ெதாிகின்ற ? 
 
    ம. உம  மனதில் ஏேதா சிந்திக்கின்றீர் என் ! உண்ைமைய 
          விைரவில் கூ ம். என் மீ  ஏதாவ  ேகாபமா? நான் ஏதாவ  
          தவ  ெசய்ேதனா? என்ன ெசால் கின்றீர்? - என்ன 
          நான் ேகட்பதற்கு பதில் கூறாதி க்கின்றீர்? ராஜகுமாரா என் 
          வார்த்ைதைய நம் ம்; மனப் ர்வமாய் நான் உமக்ெகா தீங்கும் 
          நிைனத்ததாக ம் எனக்கு கியாபகமில்ைல, அப்ப  ஏதாவ  
          நான் அறியா  தவ  ெசய்தி ந்தால் என்ைன மன்னி ம். 
          இன் ம் நான் என்ன ெசால்லக்கூ ம்? ஐேயா! நான் உமக்கு 
          வ த்த ண்டாக்கும் காாியத்ைத கனவி ம் நிைனேயேன. என் 
          மனைதயறியீர் இன் ம்! - ராஜகுமாரா நான் என்ன 
          தவறிைழத்ேதன் என்றாவ  கூ ம் இல்லாவிட்டால் 
          ஒன் மில்ைல ெயன்றாவ  கூ ம். 
 
    சு. ராஜகுமாாி! இெதன்ன ேபதைம? உன் மீ  ஒ  
          குற்ற மில்ைல. 
 
    ம. பிறகு யார் மீ  குற்றம்? ராஜகுமாரா! இ  உமக்கு நியாயமாகத் 
          ேதான் கின்றதா? நான் இவ்வள  மன்றா க்ேகட் ம் 
          பதில் கூறா  இன் ம் அந்த கவாட்டத் டேனேய 
          இ க்கின்றீர்! இவ்வா  நீர் இ த்தல் எனக்கு எவ்வள  
          மனவ த்தம் உண்  பண் கின்றெதன்  சற் ம் ேயாசிக்க 
          மாட்ேடன் என்கிறீர். ெகாஞ்சம் ேயாசித்தா ம் இவ்வா  இ க்க 
          மாட்டீர் - இவ்வா  உம்மால் தண் க்கப்ப வதற்கு நான் 
          என்ன குற்றஞ் ெசய்ேதன்? - 
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    சு. ஐேயா! உன்மீெதான் ம் குற்றமில்ைல. என் மீ  குற்றம்.- 
 
    ம. சாி இப்ெபா தறிந்ேதன். ராஜகுமாரா ன்ேப என்னிடம் 
          ஒ  வார்த்ைத கூறியி க்கலாகாதா? உமக்கிவ்வள  கஷ்டம் 
          ெகா த்தி க்க மாட்ேடேன! நான் இங்கி ப்ப  உமக்கிஷ்டமில்ைல. 
          என்னிடம் ேபச உமக்கு மனமில்ைல. ராஜகுமாரா! 
          இேதா நான் ேபாய் வ கின்ேறன். எனக்ெகவ்வள  
          மனவ த்த ண்டாயி ம் உமக்ெகன்ன, நீர் சந்ேதாஷமாய் இ ம். 
    [ேபாகப் றப்ப கிறாள்.] 
 
    சு. ஐேயா! என்மன நிலைம உனக்குச் சற் ம் ெதாியா . ெதாிந்தால் 
          இவ்வா ைறக்கமாட்டாய்! உன்மீ  எனக்குச் சிறி ம் 
          ேகாபமில்ைல.-மேனாரமா! இப்ப வா. உட்கார். 
 
    ம. ஆ! இவ்வள  காலம் பி த்ததா உம  கல்மனம் 
          தி ம் வதற்கு! இப்ெபா  பார்த்தால் தான் சுந்தராதித்யைரப் 
          ேபால் இ க்கின்றீர், இ வைரயில் நீர் உ மாறி இ ந்தீர்- 
          ராஜகுமாரா! நீர் இப்ெபா  கூறிய  கியாபக மி க்கட் ம் 
          மறந்  ேபாகாதீர். 
 
    சு. நான் என்ன கூறிேனன்? 
 
    ம. இதற்குள் மறந் விட்டீரா? என்ைன என் ெபயாிட்டைழத்தீேர! 
          இத்தைன காலம் பி த்தேத! இனி எப்ெபா ம் என் 
          ெபயாிட்டைழத்தாெலாழிய நான் உம் டன் ேபசமாட்ேடன். 
 
    சு. ராஜகுமாாி!- 
 
    ம. ராஜகுமாாி ம ப ம் வந்ததா? நான் உமக்கு ராஜகுமாாியன் !- 
 
    சு. [தனக்குள்] நான் மேனாரமா என்றைழத்ேதனா? 
 
    ம. ஆம் அைழத்தீர் அதில் என்ன தவ ! என்பிதாெபயாிட்டைழக்கின்றார். 
          சுகுமாரராஜன், ெஜயேதவர் த ேயா ம் 
          ெபயாிட்டைழக்கின்றனேர நீர் அைழத்தாற்றான் தவேறா?- 
          சாி, ம ப ம் கத்ைதச் சுளிக்க வாரம்பித்தீரா? ஆனால் 
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          நான் ம ப ம் ேபாகப் றப்பட ேவண் ய தான்!- 
    [எ ந்தி க்கிறாள்] 
 
    சு. மேனா--ராஜகுமாாி உட்கார். சற்  நான் ெசால்வைதக்ேகள். 
 
    ம. மாட்ேடன். இேதா நான் ேபாகின்ேறன். என்ைன என் 
          ெபயாிட்டைழக்கின்றீரா என்ன? 
 
    சு. விதிேய! விதிேய!--மேனாரமா! உட்கார். 
 
    ம. அப்பா! எவ்வள  கஷ்டத் டன் வ கின்ற  அப்ெபயர் 
          உம  வாைய விட் ! உம்-- அ  ேபானாற் ேபாகட் ம்-- 
          இப்ெபா தாவ  ெசால் ம். ஏன் ஒ வா  இ க்கின்றீர் 
          இன்ைறயதினம்? 
 
    சு. அைதேய ஏன் ேகட் க் ெகாண் க்கின்றாய்? ேவ  ஏதாவ  
          ேபசுேவாம். 
 
    ம. இல்ைல இல்ைல. அைத நான் ன்  அறிய ேவண் ம். 
          உடம்ேபதாவ  அெசௗக்கியமா? 
 
    சு. உடம்ெபான் ம் அெசௗக்கியமில்ைல? 
 
    ம. இல்லாவி ன் மனசு அெசௗக்கியமா? உமக்ெகன்ன குைற? 
          எைதவி ம்பி ம் ெபற வல்லைம ைடய உமக்ெகன்ன 
          மனக்குைற? 
 
    சு. மேனாரமா! என் மனம் ஏேதா சஞ்சலப்பட் க்கின்ற  
 
    ம. காரணமின்றி அவ்வாறிரா ; யாாிடத்திற்ெசால்ல வ கின்றீர்? 
 
    சு. அ  ேபானாற் ேபாகட் ம். ேவ  விஷயம் ேபச 
          ஒன் மில்ைலயா? 
 
    ம. ஆனால் வா ம். ஏதாவ  விேனாதமாகக் காலம் கழிப்ேபாம். 
          ச ரங்கம் ஆ ேவாம் வ கின்றீரா? நீர் எத்தைனேயா ரர்கைள 
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          ெஜயித்தி க்கின்றீேர என்ைன ெஜயிக்கிறீராபார்ப்ேபாம் 
          எப்ப ப்பட்ட ரனா ம் ஒ  ெபண்ைண ெஜயித்தல் அசாத்தியம்-- 
          
    சு. உண்ைமதான்! உண்ைமதான்!-- ஆயி ம் எனக்கிப்ெபா  
          அதன் மீ  மனஞ்ெசல்லவில்ைல. 
 
    ம. ஆனால் சஞ்சலத்ைதப் ேபாக்கச் சங்கீதத்தி ம் ெபாிெதான்றில்ைல; 
          நான் பா கின்ேறன் ேகட்கின்றீரா? 
 
    சு. இப்ெபா னக்ேகன் அந்த கஷ்டம்? 
 
    ம. அப்ப ேயன் ெசால் கின்றீர்? உண்ைமையக்கூ ம். உன் 
          அவலட்சணமான குரைலக் ேகட்பதற்கு எனக்கிஷ்ட மில்ைல 
          ெயன்  ெசால் கின்ற  தாேன! ஆம், நான் பா னால் 
          உமக்கிஷ்டமாயி க்குமா? 
 
    சு. ஐேயா! மேனாரமா! அப்ப ெயான்  மில்ைல; பா வாய் 
          ேகட்கின்ேறன். 
 
    ம. [தம் ைர மீட் ப்பா கின்றாள்; சுந்தராதித்யன் இைடயில் 
          ெப ச்ெசறிய திடீெரன்  பாட்ைட நி த்திவிட் ] ராஜகுமாரா! நான் 
          ன்னேம ெசான்ேனேன! என் பாட்ைடக்ேகட்க உமக்கிஷ்டமி க்காெதன் ! 
 
    சு. அப்ப  ெயான்  மில்ைலேய? 
 
    ம. பிறகு ஏன் ெப ச்சுவிட்டீர்? 
 
    சு. உன் சங்கீதம் நன்றாயில்ைல ெயன்றல்லேவ! நான் ெசால்வைத 
          நம் . இன் ம் என  ெசவி சற்றின்பமைடயப் பா வாய். 
 
    ம. [பாட்ைடப் பா  க்கின்றாள்] 
 
    ச. நல்ல ! நல்ல ! மேனாரமா! மிக ம் நன்றாயி க்கின்ற . 
          இ வைரயில் இவ்வா  உ க்கத் டன் நீ என் ம் பா யதில்ைல! 
 
    ம. எப்ப யாவ  உம  மனம் சந்ேதாஷமைடந்தாற் ேபா ெமனக்கு. 
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          சந்ேதாஷந்தானா? 
 
    சு. ேகட்க ம் ேவண் மா? 
 
    ம. எனக் ெகன்னபாிசு ெகா க்கின்றீர் ஆனால்? 
 
    சு. பாிசா? என்ன ேவண்  னக்கு? 
 
    ம. எனக்கு ேவண் யைதக் ெகா க்க உம்மால் ஆகுேமா என்னேவா? 
 
    சு. என்ன! என்னாலாகாத காாிய ம் ஒன் ண்ேடா? 
 
    ம. ஆனால் இப்ெபா  நீர் கூறிய  கியாபக மி க்கட் ம். 
          பிறகு ேகட்கின்ேறன் எனக்கு ேவண் யைத; இப்ெபா  
          ேகட்க வி ப்பமில்ைல. ஆயி ம் நான் வி ம்பியைதக் 
          ெகா ப்பீேரா மாட்டீேரா என்  சந்ேதகமாயி க்கின்ற . எேதா 
          பார்ப்ேபாம் த ல் நீர் அணிந்தி க்கும் அம்ேமாதிரத்ைதக் 
          ெகா ம். 
 
    சு. இம்ேமாதிரமா?-இைத நான் ெந நாளாய் அணிந்தி க்கின்ேறன்- 
          என்-தகப்பனார் ெகா த்த - 
 
    ம. சாி, ஒ  சிறிய ேமாதிரத்ைதக் ெகா க்க ேயாசிப்பவர் நான் 
          வி ம்பிய ெபா ைள எப்ப க் ெகா க்கப் ேபாகின்றீேரா? 
          என்ைன ேகட்டால் நான் உடேன என் ேமாதிரத்ைதக் ெகா த்தி ப்ேபன். 
          ேவண் மா?- 
 
    சு. மேனாரமா! அப்ப யல்ல-ஆயி ம்- 
 
    ம. இப்ப க் ெகா ேம, நான் பார்த் விட் த் த கின்ேறன். 
          அ ம் ெசய்யலாகாதா? 
 
    சு. இேதா பார்![ேமாதிரத்ைதக்ெகா த் ] மேனாரமா! இ  
          விைல யர்ந்ததன் . உனக்கு இைதக் ெகா ப்ப  நியாயமன்  
          இதி ம் மடங்கு விைல யர்ந்த ேமாதிரம் நான் த கின்ேறன். 
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    ம. அதி க்கட் ம். ராஜகுமாரா! இேதா பா ம் இம்ேமாதிரம் 
          என் சுண் விர க்குச் சாியாக இ க்கின்ற . எனக்ெகன்ேற 
          ெசய்த  ேபா க்கின்றேத! என்விர ல் என்ன அழகாயி க்கின்ற  
          பா ம்- உமக்கு என் விரைல விட்  இைதக் கழற்றிக் 
          ெகாள்ளமனம் இ க்கின்றதா? அப்ப  ேவண் மானால் எ த் க் 
          ெகாள் ம்.- 
 
    சு. ஈசேன! ஈசேன!- 
 
    ம. அப்ப  உமக்கு விர ல் ேமாதிரமில்லா  அைர வினா ம் 
          கழிக்க இஷ்டமில்ைலயாயின் இேதா இம்ேமாதிரத்ைத அணிந்  
          ெகாண் ம். [தன்ேமாதிர ெமான்ைறக் ெகா க்கிறாள்] 
 
    சு. (அம்ேமாதிரத்ைதப் பார்த் ) ஹா! 
 
    ம. ஆ! நான் என்ன த்தியற்றவள்! என் ைடய அற்பேமாதிரத்ைதத் 
          தாம் அணிவ  தம  அந்தஸ்திற்கு ஏற்றதல்ல ெவன்பைத 
          ேயாசியாமற் ேபாேனேன! 
 
    சு. [விர லைத யணிந் ] ஈசேன! 
 
    ம. ராஜகுமாரா! உம் ைடய மனதில் ஏேதா இ க்கின்ற . ஏன் 
          ஒளிக்கின்றீர்? இனியாவ  என்னிடம் கூறலாகாதா? என் மனதில் 
          ஏதாவ  இ ந்தால் நீர் ேகளா ன் நான் உமக்குக் கூறியி ப்ேபன். 
 
    சு. மேனாரமா! உன்னிடத்திற் கூ வதிற் பயனில்ைல. 
 
    ம. அெதப்ப  உமக்குத் ெதாி ம்? கூ ம் நான் ெசால் கின்ேறன். 
          உம் ைடய மனம் தான் என்ன கல்ேலா? 
 
    சு. மேனாரமா! என்ைனக் ேகளாேத இவ்விஷயத்ைதப்பற்றி 
          மாத்திரம்; நான் உன்ைன ேவண் க்ெகாள் கிேறன். 
 
    ம. அப்ப ேய ேகட்கவில்ைல. ஆனால் நீாிப்ப யி ப்பதற்கு 
          காரணம் நான் கூ கின்ேறன், நான் சாியாகக் கூறினால் ஆம் 
          என்  ஒப் க்ெகாள் கின்றீரா? 
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    சு. எேதா ெசால் பார்ப்ேபாம். 
 
    ம. நான் ேகட்டதற்கு பதில் கூ ம் ெசால் கின்ேறன். 
 
    சு. அப்ப ேய ஆகட் ம். 
 
    ம. உண்ைமதாேன? 
 
    சு. உண்ைமதான். மேனாரமா! நான் ஒ  ைற கூறினால் 
          ம ைற கூற ேவண் யதில்ைல. 
 
    ம. [தன் கத்ைதத் தி ப்பிக்ெகாண் ] நீர்--காதல் ெகாண் க்கிறீர்! 
 
    சு ஹா! [ெப ச்ெசறிந்  பிறகு நைகக்கின்றான்.] 
 
    ம. நான் கூறிய  சாிதானா? 
 
    சு. உம்! 
 
    ம. சாியானால் கூ கின்ேறன் என்றீேர? 
 
    சு. சாியல்லாவிட்டால்? 
 
    ம. இல்ைலெயன்  ெசால் ம். 
 
    சு. உனக் ெகப்ப  ெதாி ம் அ ? 
 
    ம. நீர் உண்ைமயா அல்லவா ெசால் ம் ன் . 
 
    சு. உண்ைமதான்--ஆயி ம்-- 
 
    ம. உண்ைமதாேன? 
 
    சு. உண்ைமதான். 
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    ம. பார்த்தீரா நான் கண்  பி த் விட்ேடன்! 
 
    சு. எப்ப  கண்  பி த்தாய்? 
 
    ம. எப்ப ேயா கண்  பி த்ேதன். அைத நான் உமக்குக் 
          கூ வாேனன்? ராஜகுமாரா! இதற்குத் தாம் வ த்தப்ப வாேனன்? 
 
    சு. வ த்தப்ப வாேனன் என்றா ேகட்கின்றாய்? 
 
    ம. ஆம். 
 
    சு. நான் காதல் ெகாண்ட ெபண்ைணப் ெப வ  அசாத்தியமானால்? 
 
    ம. அசாத்தியமாவ ? உமக்ெக ம் அசாத்தியமில்ைல ெயன்  
          ன்ேப நான் பல ைற கூறியி க்கின்ேறேன! 
 
    சு. மேனாரமா! மேனாரமா! உனக்ெகான் ம் ெதாியா  அசாத்தியம்! 
          அசாத்தியம்!-- 
 
    ம. ராஜகுமாரா! ஒன் ம் அசாத்திய மில்ைல. இவ்வள  ரம் 
          ெசான்னவர் மற்றைத ம் ெசால் வி ம்-- நான் ேகட்ப  தவ  
          ஆயி ம் ேகட்கின்ேறன். நீர் யார்மீ  காதல் ெகாண் க்கின்றீர்? 
          அப்ெபண்ணின் ெபயைரக் கூ ம். எப்ப ம் அவள் 
          உம்ைம மணஞ்ெசய்  ெகாள் ம்ப யாக நான் ெசய்விக்கின்ேறன் 
          பா ம். எப்ப ப்பட்ட கஷ்டமாயி ந்தா ம் நான் 
          அைத நிவர்த்திக்கின்ேறன். என் க்திையப்பா ம் நீர் ெசால் ம். 
 
    சு. நான் உனக்குச் ெசால்வதிற் சிறிதாயி ம் பிரேயாஜன மி ந்தாற் 
          கூ ேவன், சிறி ம் பயனில்ைலேய. 
 
    ம. உமக்ெகப்ப த் ெதாி ம ? அ தான் உமக்குத் ெதாியாெதன்கின்ேறேன! 
          நீர் காதல் ெகாண் க்கும் பாக்கியவதியின் 
          ெபயைர மாத்திரம் கூறிவி ம் நான் பிறகு எல்லாவற்ைற ம் 
          சாிப்ப த்தி வி கின்ேறன். யார் அப்ெபண்மணி? எந்த ேதசத்  
          ராஜகுமாாி? ெபயைரச் ெசால்லமாட்டீரா? நான் என்ன, 
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          ெபாறாைமப்படப் ேபாகின்ேறன் என்றஞ்சுகிறீரா என்ன? - 
          ெபயைரச் ெசால்லாவிட்டால் ேபானாற் ேபாகின்ற , 
          எப்ப யி ப்பாளவள்? என்ன வயதி க்கும்? என் வயதி க்குமா? 
          பவதிேயா-- அல்ல  என்ைனப்ேபால்-- அவலட்சண ைடயவேளா? 
          என்ன உயரமி ப்பாள்? ஏதாவ  அைடயாளங்களாவ  கூ ேம - 
 
    சு. விதிேய! விதிேய! - 
 
    ம. ராஜகுமாரா! உம்ைமப்ேபான்ற க னசித்த டயவைர நான் 
          இவ் லகில் எங்கும் கண்டதில்ைல. 
 
    சு. அப்ப ேய இ க்கட் ம். 
 
    ம. சாிதான், [ஒ  றமாய்ப்ேபாய் கத்ைதத் தி ப்பிக்ெகாண்  
          உட்கா கிறாள்.] 
 
    சு. மேனாரமா! 
 
    ம. ஏன்! 
 
    சு. என்ன கம் ஒ வாறாய் திடீெரன்  அங்குேபாய் உட்கார்ந்தாய்? 
 
    ம. ஒன் மில்ைல. 
 
    சு. என்னிடம் கூறமாட்டாயா? 
 
    ம. கூறிப்பயனில்ைல. 
 
    சு. நான் ஏதாவ  குற்றம் ெசய்ேதனா? என்மீ  ேகாபேமா? 
 
    ம. எனக்கும்மீ  ேகாபேமன்? அப்ப  ெயான்  மில்ைல. 
 
    சு. பிறகு என்ன? 
 
    ம. அ  தான் கூறி பிரேயாஜன மில்ைல ெயன்ேறேன, உம்மாலாகா  
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          என்மன சஞ்சலத்ைத ேபாக்க. 
 
    சு. - பிறகு உன்னிஷ்டம்! 
 
    ம. இப்ெபா மக்கு எவ்வள  வ த்த மாயி க்கின்ற ! 
          அப்ப த்தான் பிற க்கு மி க்கு ெமன்  தான் ஏன் ேயாசிக்கலாகா ? 
          ஆயி ம் உமக்கி க்கும் க னசித்த ெமனக்கில்ைல. 
          ராஜகுமாரா! நான் ஏன் ஒ வாறாய் இ க்கின்ேறன் ெசால்லவா? 
          நான் - காதல் ெகாண் க்கின்ேறன். காதல் ெகாண் ந்தால் 
          வ த்தப்ப வாேனன் என்  ேகட்பீேரா? நான் காதல் 
          ெகாண்ட ஷைனப் ெப வ  அசாத்தியம். ஏன் அசாத்தியம் 
          என்  ேகட்பீேரா? நான் காதல் ெகாண் க்கும் ஷன் 
          பதினாயிரம் சுத்த ரர்க டன் தான் தனியாய் நின்  
          ேபார் ாிந்  ெவல்லவல்லவாராயி ம் உலகில் ஒன்  
          அறியாததில்ைல ெயன் ம் சக்தி வாய்ந்தவராயி ம், தான் காதல் 
          ெகாண் க்கும் ெபண்ைணக் கண்ெண த் ப் பார்த்  "நான் 
          உன்மீ  காதல் ெகாண் க்கின்ேறன்" என்  கூற 
          சக்தியில்லாதவர். என்தைலவிதி! நான் என்ன ெசய்வ ? 
 
    சு. ஐேயா! [ெப ச்ெசறிகிறான்] 
 
    ம. ராஜகுமாரா! அவர் யார் என்றறிய உமக்கு வி ப்ப மில்ைலேயா? 
 
    சு. யார்? 
 
    ம. உண்ைமயில் அறிய இஷ்டமி ந்தால் ெசால் ம் ெசால் கின்ேறன். 
 
    சு. ெசால். 
 
    ம. [அ கில்வந் ] ெசான்னால் என்ன த கின்றீர் எனக்கு? உம்- 
          உமக்ேகன் அந்த கஷ்டம்? நீர் ஒன் ம் எனக்குத் தரேவண் யதில்ைல.- 
          நான் ெகா ப்பைதயாவ  ெபற் க் ெகாள் கின்றீரா? 
 
    சு. சாிதான். 
 
    ம. ெசால்லேவா அவர் ெபயைர? 
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    சு. ெசால். 
 
    ம. உம்! என்கணவ ைடய ெபயைர நான் ெசால்லலாமா? 
 
    சு. உனக்கின் ம் விவாகமாகவில்ைலேய? 
 
    ம. விவாகமாகாவிட்டால் என்ன? எப்ெபா  நான் அவர் மீ  
          காதல்ெகாண்  விட்ேடேனா அப்ெபா ேத அவர் எனக்குப் 
          பதியானார் அவர். 
 
    சு. அவர் ஒ ேவைள உன்ைன விவாகஞ் ெசய் ெகாள்ளாவிட்டால்? 
          உன் மீதவ க்குக் காதல் இல்லாவிட்டால்? 
 
    ம. இல்லாவிட்டா ெமன்ன? என்மனம் அதன் நிமித்தம் மா ேமா 
          அல்ல  என்ெனண்ணம் மா ேமா? ஒ கா  மாறா . 
 
    சு. ஒ ேவைள அவர் ேவ ஸ்திாீைய மணம் ெசய் ெகாண்டால்? 
 
    ம. ேவ  ஸ்திாீைய-மணஞ் ெசய் ெகாண்டாலா? 
 
    சு. ஆம். 
 
    ம. அப்ெபா  ெமன்ன? 
 
    சு. ஆம் அப்ெபா ெதன்ன ெசய்வாய்? 
 
    ம. அந்த க்ஷணம் இறந்  சுவர்க்கம் ெசன்  அவர் என்பதியாக 
          அங்கு வ மள ம் எதிர்பார்த்தி ப்ேபன். 
 
    சு. மேனாரமா! மேனாரமா!- 
 
    ம. என்ன பிரா- என்ன ராஜகுமாரா? 
 
    சு. ஒன் மில்ைல. 
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    ம. உமக்கு என்காதலன்-யார் என்றறிய-வி ப்ப மில்லாவி ன் 
          இல்ைல ெயன்  ெசால்  வி ம். நான் ெசால்லவில்ைல. 
 
    சு. இல்ைல இல்ைல ெசால். 
 
    ம. நான் அவர் ெபயைரச் ெசால்லமாட்ேடன். அவர் படத்ைதக் 
          காண்பிக்கிேறன். 
 
    சு. எேதா? 
 
    ம. இேதா-[ஒ  ைகக்கண்ணா ைய அவன் ைகயில் ெகா க்கிறாள்] 
 
    சு. இெதன்ன ெவ ங் கண்ணா ையக் ெகா த்தாேய? 
 
    ம. அதில் இ க்கின்ற  என் காதல ைடய படம். 
 
    சு. எேதா? 
 
    ம. பா ம் ெதாி ம். 
 
    சு. மேனாரமா! [தி ம்பிப் பார்க்க, மேனாரமா அவைன த்தமிட் ச் 
          சேரெலன்  ெவளிேய ேபாகிறாள்]-சுந்தராதித்யா! சுந்தராதித்யா! 
          உன்சுகெமல்லாம் இன் டன் ஒழிந்தேத! ஒழிந்தேத! 
          இனி நிமிஷேம ம் நிம்மதி என்ப  நின்மனதிற்குக் 
          கிட்டப்ேபாகின்றதா?-சீ! என்ைனப்ேபான்ற பாக்கியசா க  
          மிவ் லகி ண்ேடா என நான் இ மாந்தி ந்ததற்கு 
          இப்ெபா ெதன்ைன ெயாத்த ர்ப்பாக்கியர்க ம் 
          கிைடப்பேரா என்ேறங்கி நிற்கேவண் யதாயிற்ேற!-நான் 
          காதல் ெகாண் க்கின்ேறன் என்  கூற ம் 
          சக்தியற்றவனாயி க்கின்ேறேன!-ஐேயா பாபம்! மேனாரமா என்ன 
          ெவளிப்பைடயாகத் தனக்ெகன்மீ  இ க்கும் காதைலக் 
          கூறினாள்! நான் ஏதாவ  பதில் கூ ேவன் என்  ஆவ டன் 
          எதிர்பார்த்த அவள் மனங்குளிர ஒ  வார்த்ைத ம் 
          கூறமேனாதிடனற்றவ னாேனேன! ஐேயா! வில் என்ன 
          த்திசா ர்யமாகத்தன் காதலன் நான்தாெனன ெவளியிட் ச் 
          ெசன்றாள்! என் மனதிற் கிைசந்த மேனாரமா! உன் டன் 
          மகிழ நான் ெகா த் ைவயாப் பாவியாயி க்கின்ேறேன! 
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          மேனாரமா! மேனாரமா! - ஆ! என்ைனத் தன் கனிவாயால் என்ன 
          காத டன் என்ன ஆவ டன் என்ன விநயத் டன் என்ன 
          நாணத் டன் த்த மிட் ச் ெசன்றாள்! அைதநான் எந்த 
          ஜன்மத்தில் மறக்கப்ேபாகின்ேறன்? ஐேயா, நான் ஏன் பிறந்ேதன்? 
          ஏன் பிறந்ேதன்? இம்மா  சிேரான்மணியின் காதைலப் ெபற் ம் 
          இவைள மணம் ாிய அசக்தனாயி க்கின்ேறேன! - ஆ! 
          சத்தியவதி! சத்தியவதி! - சீ! எப்ப  யி ந்தேபாதி ம் 
          மனிதன் மனிதேன! நாம் ஒன்ைற நிைனக்க அ  ஒழிந்திட்  
          மற்ெறான்றாகின்ற ! இக்காதைல இத டன் அடக்கிவிட 
          ேவண் ம், மேனாரமா ம் என்மீ  ெகாண்ட காதைல மறக்கச் 
          ெசய்ய ேவண்  ெமன்  சற்  ன்பாகத் தீர்மானித்தி ந்த 
          நான், இப்ெபா  ன்னி ந்தைத விட பதின்மடங்கு இக்காதைல 
          விர்த்தி ெசய்  விட்ேடேன ெயாழிய ேவெறான்றில்ைல! 
          சத்தியவதி! சத்தியவதி! உன்கதி இப்ப  மாயிற்றா! நான் 
          உன்ைன விவாகஞ் ெசய்  ெகாண்ட ேபாதி ம் என்னால் நீ 
          சுகமைடயப் ேபாகின்றதில்ைல! ஐேயா! நான் உன்ைன எப்ப  
          மணம் ாிேவன் இப்ெபா ? ேவெறா  ெபண் மீ  
          உண்ைமயான காதல் ெகாண் க்க உன்மனம் தான் ஒப் ேமா 
          உன்ைன நான் விவாகஞ் ெசய்  ெகாள்ள? ஐேயா! இவ்விஷயங்கைள 
          ெயல்லாம் நீ அறிவாயாயின் நீ என்ைன ெவ க்காத 
          ேபாதி ம் உன் மனம் மா வாய்! உன்மனைதப் ண்ப த்த 
          ேவண் ய கால ம் வாய்த்ததல்லவா! சி  வயதில் நாம் 
          ஒ ங்கு விைளயா ம் ெபா  நீ என்ைன ேவ க்ைக யாகப் 
          ஷன் என ம் நான் உன்ைன என் ெபண்சாதி என ம் கூறி 
          வந்த வண்ணேம நாம் வயதைடந் ம் நிைறேவறிற்ேற என்  
          சந்ேதாஷித்ேதாேம! அதவ்வள ம் என்னவாயிற் றிப்ெபா ? 
          சீ! சுந்தராதித்யா! என்ன ேயாசித் க்ெகாண் ந்தாய் 
          இ  வைரயில்? என்ன ேயாசித் க் ெகாண் ந்தாய் இ  
          வைரயில்? அப்ப யா சமாசாரம்! சீ! நீ சத்தியவதிையத் 
          தான் மணம் ாிய ேவண் ம்! ேச! என்ன என் மனைத அ  
          ெசன்றவழிெயல்லாம் விட் ந்ேதன் இ  வைரயில்! மேனாரமாைவ 
          நான் மணப்பதாவ ! மறக்கேவண் ம், மறக்கேவண் ம், 
          மறக்கேவண் ம்! அ டன் மறக்கேவண் மவ்ெவண்ணத்ைத!-- 
          ஐேயா! அவைள நான் மணம் ாியா  சத்தியவதிைய 
          மணப்ேபனாயின் மேனாரமா அவள் கூறிய வண்ணம் 
          மறிக்கப்ேபாகின்றாள்! இவைள மணந்தால் அவள் இறப்பாள்! 
          அவைள மணந்தால் இவள் இறப்பாள்-- ஐேயா! இந்த தர்மசங்கடத்திற்கு 
          நான் என்ன ெசய்ேவன்? நான் இறந்தால் இ வ மிறப்பார்கள்! தீர்ந்த !-- 
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          பின் றமாக சுகுமாரன் வ கிறான். 
 
    சுகு. சுந்தரா! 
 
    சு. குமாரா-- 
 
    சுகு. சுந்தரா! நான் ன்ேப ேகட்க சற்  ேயாசித்ேதன். என்ன 
          ஒ வாறி க்கின்றாய் இரண்  தினங்களாக? என்ன இக்கட்  
          வந்தேபாதி ம் கவாட்ட மில்லாதி ந்த நீ இப்ெபா  
          ஒன்  மில்லாதி க்கும் ெபா  வாட்டங் ெகாண் ப்பாேனன்? 
 
    சு. ஒன் ம் விேசஷமில்ைல--சீ! என்ன த்தி-!-குமாரா 
          எனக்கிங்கி ப்பதிஷ்டமில்ைல. உடேன நாம் றப்பட்  நம  
          பட்டணம் ேபாேவாம்! 
 
    சுகு. சீ சீ! உனக்ெகன்ன பயித்தியம் பி த்தி க்கின்றதா என்ன? 
          ேவைளக் ெகா வார்த்ைதயா? ேநற்ைறயதினம்தான் மகாராஜாவிடம் 
          வ கிற தன்கிழைம ேபாகின்ேறாெமனக் கூறிேனாம்! 
          இப்ெபா  றப்ப வதாவ ? நான் இன் ம் இரண்  தினம் 
          அதிகமாக இங்கி ந்  ெசல்லலாகாதா ெயனக் ேகட்கலாெமன்றல்லேவா 
          வந்ேதன்!-- 
 
    சு. பிறகு?-- 
 
    சுகு. சுந்தரா! என்னேமா விேசஷ ன்னிடம் இ க்கின்ற . சில 
          தினங்களாக நீ சாியாக உண்ப  மில்ைல, உறங்குவ  மில்ைல 
          உனக்குாிய ேவைலகைள ம் வழக்கப்ப ச் சாியாகப் பார்ப்பதில்ைல; 
          எந்ேநர ம் ெவ ம் ஆகாயத்ைத உற் ப்பார்த்த வண்ணமாய் 
          எைதேயா பற்றி ேயாசித் க்ெகாண் க்கின்றாய்? என்ன 
          விேசஷம்? என்னிடம் ஒளியாேத. 
 
    சு. குமாரா! என் மனம் ஒ வாறி க்கின்ற . அதற்குக் காரணம் 
          ேகளாேத இப்ெபா , பிறகு ெசால் கின்ேறன். ேவ  
          ஏதாவ  ேபசுேவாம். 
 
    சுகு. அப்ப ேய ேபசுேவாம். எைதப்பற்றி ேபசுவ ?--ஆ! சுந்தரா, 
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          இந்த மேனாரமாைவப்பற்றி என்ன நிைனக்கின்றாய்? 
 
    சு. யாைரப்பற்றி? 
 
    சுகு. மேனாரமாைவப்பற்றி, சுந்தரா! உடம் ெபான் ம் உனக்கு 
          அெசௗக்கிய மில்ைலேய? 
 
    சு. இல்ைல இல்ைல.-- 
 
    சுகு. அவள் குணத்ைதப்பற்றி என்ன நிைனக்கின்றாய்? 
 
    சு. ஏன்? நற்குண ைடயவள் தான். என்ைனேயன் ேகட்கின்றாய்? 
 
    சுகு. இல்ைல ேகட்ேடன். 
 
    சு. நீ என்ன நிைனக்கின்றாய்? 
 
    சுகு. சுந்தரா! நீ தான் உன்மனதி ப்பைத எனக்குக் கூறாவிட்டா ம் 
          நா ம் அப்ப ச் ெசய்தல் சாியன் . சுந்தரா! நான் 
          இங்கு வந்த  தல் இப்ெபண்மணிைய ஆராய்ந்  வந்ேதன். 
          மிக ம் த்திசா யாக ம் நற்குண ைடயவளாக ம் 
          ேதாற்றப்ப கின்றாள்! என்ைன  மறியாதப  இவள் மீ  நான் காதல் 
          ெகாண் வி்ட்ேடன். அவ ம் என் மீ  காதல் ெகாண் க்கின்றாெளன்  
          நிைனக்கின்ேறன். இன் ம் சிலதினங்கள் ெபா த்  
          அவள் பிதாைவ எனக்கு மேனாரமாைவ க மணம் ாியக் 
          ேகட்கப்ேபாகின்ேறன். அதன் ெபா ட்ேட நான் சற்  
          ன்பாக இன் ம் சிலதினங்கள் அதிகமாக இங்கி ந்  
          ேபாகலாகாதா என்  ேயாசித்ததாகக் கூறிய . உன்னிஷ்டெமன்ன? 
          நீ என்ன ெசால் கின்றாய்? 
 
    சு. நானா?-- அவள் உன் மீ  காதல் ெகாண் க்கின்றாெளன 
          எப்ப த் ெதாி னக்கு? 
 
    சுகு. அவள் கத்ைதப்பார்க்கும் ெபா  எனக்கப்ப  
          ேதான் கின்ற . நீ என்ன ெசால் கின்றாய்? 
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    சு. நான் என்ன ெசால்வ ? அப்ப யாயின் - மிக ம் 
          சந்ேதாஷந்தான் - 
 
    சுகு. சுந்தரா! நாமி வ ம் ஒன்றாய்ப் பிறந்  வளர்ந்  இவ்வள  
          அந்ேயாந்யமாயி ப்பதற்கு நமக்கி வ க்கும் ஏககாலத்திேலேய 
          விவாகமாகேவண் ம். நீ சத்தியவதிைய மணம் ாி ம் 
          தினேம நா ம் இந்த மேனாரமாைவ மணம் ாிந்தால் என்ன 
          சந்ேதாஷமாயி க்கும் நம்மி வ க்கும்! - 
 
    சு. குமாரா! அப்ப ேய! அப்ப ேய! நான் சத்தியவதிைய மணம் 
          ாி ம் தினேம நீ ம் இந்த ராஜகுமாாிைய மணம் ாிவாய்! 
          இ  சத்தியம்! 
 
    சுகு. சுந்தரா! எங்ேக ேபாகின்றாய்? 
 
    சு. குமாரா! எனக்குக் ெகாஞ்சம் க்கியமான ேவைலயி க்கின்ற . 
          இேதா வந் விட்ேடன். [விைரந்  ேபாகிறான்.] 
 
    ெஜயேதவன் மற்ெறா றமாக வ கிறான். 
 
    சுகு. ெஜயேதவா, இப்ெபா , சுந்தராதித்யன் கூறிச் ெசன்ற  
          உன் ெசவியில் வி ந்தேதா? 
 
    ெஜ. ஆம், நான் வ ம் ெபா  ேகட்ட . 
 
    சுகு. இப்ெபா தாவ  நீ இ வைரயில் என்னிடம் கூறிய ெதல்லாம் 
          ெபாய்ெயன ஒப் ெகாள் கின்றாயா? 
 
    ெஜ. இன் ம் உமக்கு விவாகமாகவில்ைல; அ வைரயில் ஒப் க் 
          ெகாள்ளமாட்ேடன். 
 
    சுகு. சுந்தரேனா மேனாரமாவின் மீ  காதல் ெகாண் க்கின்றாெனன 
          நிைனக்கின்றாய்? 
 
    ெஜ. நிைனப்பாேனன்? 
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    சுகு. சீ! இனியாவ  என் ெசால்ைலநம் , அவன் சத்தியவதியின் மீ  
          காதல் ெகாண் க்கின்றான்; அவைள யன்றி ஒ  ஸ்திாிைய 
          மணம் ாியான், கண்ெண த் ம் பாரான், அதற்ெகன்ன தான் 
          காப்பாற்றிய ெபண் தனக்குபசரைண ெசய்தால் அெசௗக்கிய 
          மாயி க்கும்ெபா , எல்ேலா ம் அன் பாராட் வார்களன்ேறா? 
          அவ்வளேவ! அப்ப  ேயதாவதி ந்தால் அவன் என்னிடம் 
          கூறியி ப்பான். நான் அவள் மீ  காதல் ெகாண் ப்பதாகக் 
          கூறின பிறகாவ  ெசால் யி க்க மாட்டானா? எம  
          அந்ேயாந்யத்ைத நீ அறியாய், நாங்கள் ஒ வ க்ெகா வர் ஒன்ைற ம் 
          ஒளிேயாம். 
 
    ெஜ. சற் ன்பாக ஏன் ஒ வா  இ க்கின்றாெயன நீர் ேகட்டதற்கு 
          அவர்பதில் ஒன் ம் கூறவில்ைலேய? 
 
    சுகு. காரணமில்லாவிட்டால் என்ன கூ வ ? எல்ேலா க்கும் சுபாவம்தான் 
          ஒவ்ெவா  ேவைளயில் காரணமின்றி ஒ வாறி ப்ப . 
          இ வைரயில் இப்ப யி ந்ததில்ைல உண்ைமேய, ஆயி ம் 
          என்ன காரணமி க்கப் ேபாகின்ற ? இ ந்தால் 
          கூறியி ப்பான் என்னிடம். 
 
    ெஜ. அக்காரணத்ைத சீக்கிரம் காண்பிக்கிேறன்! வா ம் நாம் 
    ராஜகுமாாியிடம் ேபாேவாம்! (ேபாகிறார்கள்.) 
 
    ------------------------ 
    

இரண்டாம் அங்கம்.  ----  ஐந்தாம் காட்சி. 
 
    இடம்-ம ைரயில் அரண்மைனையச் சார்ந்த நந்தவனம். 
    காலம்-மாைல. மேனாரமா மஞ்சத்தின் மீ  ப த் றங்குகின்றாள். 
 
    சுந்தராதித்யன் ெமல்ல வ கின்றான். 
 
    சு. சீ! என்ன காலதாமதஞ் ெசய் விட்ேடன்! காலங் கழியக் 
          கழிய என் மேனாதிட ம் தீர்மான ம் பலங்குன்றிேய வ கின்ற ! 
          இன் ம் ெகாஞ்சம் தாமதித்தால் அ டன் 
          அழி ம்-எங்ேக மேனாரமா? இங்குதான் என்ைன எதிர்பார்த்தி ப்பதாகக் 
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          குறித்தாள். அேதா உறங்குகின்றாள்! எ ப் ேவாமா? 
          தானாக எ ந்தி க்கட் ம்-ஆ! மேனாரமா! மேனாரமா!- 
          ஐேயா! இப்ெபண்மணியிடம் அவள் என்மீ  அழி 
          யாக்காதல் ெகாண் க்கின்றாெளன நான் உ தியாயறிந் ம், 
          இக்காதைல மறந்  ேவெறா ஷைன நீ மணம் ாிவாய் 
          என்  என் வாய்திறந்  நான் எப்ப க் கூறப்ேபாகின்ேறன்! 
          கண்ேண! கண்ேண! என்ைன உன் காதலன் என நிைனயாேத 
          உன்னாவியழிக்க வந்த பாதகன் என நிைனப்பாய். ஐேயா! 
          இப்பாதகன் மீ  ஏன் காதல் ெகாண்டைன? -இனி நான் 
          தாமதிக்கலாகா . இன் ம் சற்  ேநரம் இம்மங்ைகயர்க்கரசியின் 
          மதிவதனத்ைத ேநாக்குேவனாயின் எனக்கிப்ெபா  
          இ க்கும் சிறி  மேனாதிட ம் ேபாய் என் தீர்மானங்கள் 
          எல்லாம் பறந்ேதா ப்ேபாம். எ ப்பேவண் ம்-ஐேயா! 
          எ ப் ன் இன் ம் ஒ ைற என் பாவிக்கண்கள் னிதமாம்ப  
          உன  பலாவண்யத்ைதச் சற்  பார்க்கிேறன் பார்க்கின்ேறன்! 
          உன  ெசௗந்தாியத்தின் ேதஜசும் குணத்தின் 
          ெப ைம ம் இத்தன்ைமயெதன இ வைரயில் நான் நன்றாய் 
          அறிந்தவனல்லன், இப்ெபா ேத அறிகின்ேறன் அறிகின்ேறன்! 
          உலகில் ஒ வன் ஒ  ெபா ைள இழக்கப்ேபாகும் சமயத்திற்தான் 
          அதன் ெப ைமைய ம் குணத்ைத  நன்றாயறிகின்றான். 
          எ ப் வதா? ஐேயா! எ ப்  ேவனாயின்! சுந்தரா! சுந்தரா! 
          சுந்தரா! உன்கதி யிப்ப ம் இ க்கேவண் மா? எ ப்  ன் 
          என் காத யின்-என்காத ! இன் ம் எத்தைன வினா க்கு? 
          மேனாரமாவின்-ேகாைவக்கனிையக் காித்த அதரத்தினிற்கு 
          ஒ ைற த்தமி கின்ேறன். இ  நியாயேமா? சீ! நியாயமாயி ந்தா ம் 
          சாி அநியாயமாயி ந்தா ம் சாி! ஒ ைற த்தமி கின்ேறன். 
          ம ப ம் எனக்குக் கிட்டப் ேபாகின்றேதா? 
          பாவி நான் ஜன்மெம த்ததற்கு ஒ ைறயாவ  இச்சுகத்ைதய பவித்  
          என் ஜன்மம் சபலமாகட் ம்! ( த்தமி கின்றான்) 
          ஐேயா! நான் இந்தட்சணம் இறந் ேபாகலாகாதா! இறந் ேபாகலாகாதா! 
          ஈசேன! ஈசேன! நீர் இ ப்ப  ெமய்யானால் இட்சணம் 
          இப்பாவிையக் ெகான் வி ம்! இனி நான் உயிர்வாழந்ெதன்னபயன்? 
          ஐேயா நான் த்தமிடாதி க்கலாகாதா? இப்ெபா  
          என் மனைத ஆயிரமடங்கு அதிகமாக உந் கின்றேத! 
          என் ெசய்ேவன்! என் ெசய்ேவன்! என் கண்ேண! என் 
          கண்மணிேய! என் கண்ணின் க மணிேய! என்காதற்கிளிேய! 
          என் க த்திற்கிைசந்த மாேன! என் மனைதக்கவ ந்ேதேன! 
          என்னா யிர்ப்பிழம்ேப! என் இன் யிர்க்கற்பகேம! என் 
          உயிாி க்குயிரான உயிேர! மேனாரமா! மேனாரமா! உன்ைன இன் ம் 
          ஒ ைற த்தமி கின்ேறன் இேத கைடசி ைற! இேத 
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          கைடசி ைற! ( த்தமி கிறான், மேனாரமா எ ந்தி க்கிறாள்.) 
 
    ம. பிராணநாதா! எப்ெபா  வந்தீர்? ெந நாழியாக என்ெபா ட்  
          இங்கு காத் க்ெகாண் ந்தாற்ேபா க்கிறேத; என்ைன 
          மன்னிக்கேவண் ம். உம வரைவ எதிர்பார்த்  ேந ேநரமா ம் 
          நீர் வாராைமயால் அப்ப ேய உறங்கிவிட்ேடன். ஏன் நிற்கின்றீர்? 
          உட்கா ம். 
 
    க. மேனாரமா-இப்ெபா  சற் ன்பாக-என்ைன அைழத்த 
          வண்ணம் இனி ம ப ம் அைழக்காேத. 
 
    ம. பிராணநாதா, என்ன ம ப ம் பழயகு  கதைவத்திறவ  
          என்  ஆரம்பித்தீேர; என்ேபைத மனைத நீர் இ வைரயில் 
          பாிேசாதித்தெதல்லாம் ேபாதாேதா? இனியாவ  நாம் 
          சந்ேதாஷமாய்க் காலம் கழிக்கலாகாதா? ஐேயா! ம ப ம் 
          உம  கத்ைதச் சுளித் க்ெகாள் கின்றீேர; இ  என்மனைத 
          எவ்வள  வ த் கின்றெதன்  உமக்குத் ெதாியவில்ைலேய. 
          இன் ம் ேவண்டாம், பிராணநாதா, சந்ேதாஷமாய் 
          என்ைன ஒ ைற பா  மிப்ப . 
 
    சு. மேனாரமா-இெதன்ன இ வைரயில் அைழக்காத மாதிாியாய் 
          இன்ைறக்கு- திய மாதிாியாய் அைழக்கின்றாய்? 
 
    ம. ஐேயா! இன் ம் பழயகைதயில் தானி க்கின்றீேர! 
          பிராணநாதா, இன் ம் என்னிடம் உமக்கு லஜ்ைஜ ெயன்ன? நீர் என் 
          மீ  காதல் ெகாண் ப்பதாக என்னிடம் கூறேவண் யதில்ைல 
          நான் அைத அப்ெபா ேத அறிந் ெகாண்ேடன். 
 
    சு. நான் உன்மீ  காதல்ெகாண் ப்பதாகக் கூறவில்ைலேய! யார் 
          கூறிய ? 
 
    ம. நீர் வாய்திறந்  கூற ம் ேவண் மா? உம  கண்கைள 
          ேநாக்கும்ெபா ேத அைத நான் அறியமாட்ேடேனா? ேவ  
          அத்தாட்சி ம் ேவண் ேமா? அப்ப  உமக்கு ேவண் மானால் 
          அைத ம் த கின்ேறன். 
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    சு. ேவ  அத்தாட்சியாவ ? மேனாரமா நீ என்னேவா தவறான 
          எண்ணங்ெகாண் க்கின்றாய்-நான் உன்மீ  காதல்ெகாண் ல்ைல. 
 
    ம. என்ன? என்ன? ஏன் ெபாய் ைரக்கின்றீர் பிராணநாதா, இ  
          ஒ  ேவ க்ைகயா உமக்கு? 
 
    சு. ேவ  அத்தாட்சியி ப்பதாகக் கூறினாேய, என்ன அத்தாட்சி? 
 
    ம. அந்த அத்தாட்சிையக் ெகா த்தால் அப்ெபா தாவ  
          ஒப் க்ெகாள் கின்றீரா? 
 
    சு. என்ன ெசால்? 
 
    ம. இெதன்ன பா ம். (ஒ  நி பத்ைத ெவளியில் எ க்கிறாள்) 
 
    சு. மேனாரமா! இெதப்ப  உனக்குக் கிைடத்த ? இைத இரண்  
          தினமாகக் காேணாெமன்  ேத க்ெகாண் ந்ேதேன! 
 
    ம. ஆ! நீர் எ திய தாேன இ ? நன்றாக அகப்பட்டீர்! இனி 
          அல்லெவன்றா ம் நான் ஒப் க்ெகாள் ேவனா? இனிெயன்ன 
          ெசால் கின்றீர்? 
 
    சு. அைதக்ெகா  இப்ப . 
 
    ம. ெகா த்தால் என்ன த கின்றீர்? 
 
    சு. ெகா  இப்ப . (வாங்கி கிழித்ெதறியப்பார்க்கிறான்) 
 
    ம. பிராணநாதா! ெபா ம் ெபா ம்! ஏன் அைதக் கிழிக்கின்றீர்? 
          ேவண் ெமன்றால் அதில் என்ன எ தியி க்கின்றெதன்  
          பார்த் விட்  பிறகு கிழித் வி ம். 
 
    சு. சுந்தரா சுந்தரா!-மேனாரமா-இைத ெயான் ம் நம்பாேத 
          நான் எ திய தவ்வள ம் ெபாய். 
 



 82

    ம. பிராணநாதா! உம  அழகியவாயால் என்னிடம் நீர் இைதப்பற்றி 
          ெபாய் ைரத்தல் நியாயமன் . 
 
    சு. மேனாரமா-நான் ெசால்வைதக் ேகள் இைத நம்பாேத, நான் 
          உன்மீ  காதல் ெகாள்ளவில்ைல. 
 
    ம. என்ன என்ன? என்ைனப் பார்த்  ெசால் ம் இன்ெனா  ைற. 
 
    சு. நான் உன்மீ  காதல்ெகாள்ளவில்ைல!-ஆகேவ – 
 
    ம. ெபா ம் ெபா ம்! ஏன் கத்ைத அப்ப த் தி ப்பிக் ெகாள் கின்றீர்? 
          பிராணநாதா,நான் சத்தியமாகக் ேகட்கின்ேறன்,என் 
          கத்ைத ஏெற த் ப்பார்த்  உன்மீ  உண்ைமயில் நான் 
          காதல்ெகாள்ளவில்ைல என்  கூறிவி ம்,உம்ைம நான் பிறகு 
          ஒ  ெதாந்திர ம் ெசய்யவில்ைல. ேவ க்ைகக்கன்றி நீர் ஒ கா ம் 
          ெபாய் ைரக்கமாட்டீர் எனக்குத் ெதாி ம்.எேதா ெசால் ம்? 
          எேதா என்ைனப்பா ம், பிராணநாதா, என்மீ  உமக்குச் 
          சிறி ம் காதல் இல்ைலேய?உண்ைமதானா சத்தியந்தானா? 
 
    சு. மேனாராமா,நான் உன்மீ  காதல்ெகாண் ப்ப  உண்ைமேய- 
 
    ம. உண்ைமதாேன? உண்ைமதாேன? 
 
    சு. உண்ைமதான்-ஆயி ம்- 
 
    ம. அப்பா! பிராணநாதா! அவ்வள  ேபா ெமனக்கு;உம  வாயால் 
          நீர் என்மீ  உண்ைமயாகக் காதல்ெகாண் ப்பதாக நீர்கூற 
          என் ெசவியாற நான் ேகட்டபின் எனக்கு ேவெறன்ன ேவண் ம்? 
          இனி இப் வியில் நான் ெபறேவண் ய ேப ேவெறான்றில்ைல, 
          நான் இந்தட்சணம் இறந்தா ம் சம்மதம்தான். பிராணநாதா, 
          இனி எனக்ெகன்ன ேவண் ெமன்றா ம் கட்டைளயி ம் ெசய்கின்ேறன். 
 
    சு. ஆனால் என்ைனப் பிராணநாதா என்றைழக்காேத இனி. 
 
    ம. என்ன பிராணநாதா! உம்ைமப் பிராணநாதா என்றைழக்கலாகாெதன்றா 
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          கட்டைளயிட்டீர் பிராணநாதா? அ  ஏன் பிராணநாதா 
          அப்ப ? பிராணநாதா! ெசால் ம் பிராணநாதா! ேபாம் 
          பிராணநாதா!நான் ேகட்பதற்குப் பதில்கூறாதி க்கின்றீர் 
          பிராணநாதா! 
 
    சு. மேனாராமா! இ தாேனா என்ெசாற்ப  நடப்ப  நீ? 
 
    ம. பிராணநாதா,இ  உமக்கு நியாயமாகத் ேதான் கிறதாெயன்  
          நீேர ேயாசித் ப்பா ம்; நீர் மாத்திரம் உம திஷ்டப்ப  
          கண்ேண ெயன் ம் கண்மணிேய ெயன் ம் அைழக்கலாம் 
          நான் மாத்திரம் உம்ைமப் பிராணநாதா என்றைழக்கலாகாேதா? 
 
    சு. என்ன? நான் எங்கு உன்ைன அவ்வண்ணம் அைழத்ேதன்? 
 
    ம. பிராணநாதா! ேவண்டாம் ேவண்டாம் ஒ  ெபாய் ைரத்த  
          ேபா ம். சற் ன்பாக நான் உறங்கிக்ெகாண் ந்தெபா  
          அைழத்தீரா இல்ைலயா? 
 
    சு. அ  உனக்ெகப்ப  ெதாிந்த ? நீ விழித்தி ந்தாேயா? 
 
    ம. பிராணநாதா! என்ைன மன்னிக்கேவண் ம் நான் ங்கிக்ெகாண் ந்த  
          உண்ைமதான் நீர் வந்  த்தமிட்ட டன் விழித் க்ெகாண்ேடன். 
          ஆயி ம் இன் ம் நீர் என்ன ெசய்கின்றீெரனக் 
          கண்டறிய உறங்குகின்றாற் ேபா ந்ேதன். 
 
    சு. மேனாரமா, இ  நியாயமா? ன்ெபன்ன ெவன்றால் என் நி பத்ைத 
          ெய த்  ைவத் க்ெகாண் ந்தாய், இப்ெபா  
          உறங்குகின்றாற்ேபால் பாசாங்குெசய்தாய், இ  உன்ைனெயாத்த 
          ெபண்க க்கழேகா? 
 
    ம. பிராணநாதா, நான்தான் தவ  என்  ஒப் க்ெகாண்ேடேன; 
          என்ைன மன்னி ம் பிராணநாதா, உம்மீ ள்ள காத னாேலேயயன்ேறா 
          நான் இைவகைள ெயல்லாம் ெசய்த ? ஆகேவ நீர் 
          அைத மன்னியாவிட்டால் ேவ  யார் மன்னிக்கப்ேபாகின்றனர்? 
          அன்றி ம் நான் உறங்குகின்றாற்ேபால் பாசாங்கு 
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          ெசய்யாவிட்டால் என்ைன அவ்விதமாக அைழத்  ம ப ம் 
          த்தமிட் ப்பீரா? 
 
    சு. ேபான  ேபாகட் ம்! மேனாரமா! நான் உனக்கு ஒ  
          கட்டைளயிடப்ேபாகின்ேறன் அதன்ப  நடக்கின்றாயா மாட்டாயா? 
 
    ம. பிராணநாதா ெயன்  நான் உம்ைம அைழக்கலாகா  என்  
          மாத்திரம் கட்டைள யிடாதீர், ேவ  எந்தகட்டைளயாவ  இ ம் 
          ெசய்கின்ேறன். 
 
    சு. ண்வார்த்ைத!- மேனாரமா! நான் ெசால்வைத கவனமாய்க் 
          ேகள். நான் உன்மீ  காதல்ெகாண் க்கின்ேறன் என்ப  
          உண்ைமேய, ஆயி ம் ஒ  காரணம் பற்றி நான் உன்ைன 
          விவாகஞ் ெசய் ெகாள்ள யா . அக்காரணத்ைத இன்னெதன்  
          நீ அறிய வி ம்பாேத! ெதாிந்தா ம் உன்னால் நிவர்த்திக்க யா , 
          ஆகேவ என்கதி இப்ப யி க்க, நீ ணில் 
          என்மீ  காதல்ெகாண்  பயெனன்ன? இக்காதைல அடக்கி 
          வி  அ டன் ஒழித் வி . இதனாெலான் ம் நீ பயனைடயப் 
          ேபாகின்றதில்ைல. 
 
    ம. பிறகு? இன் ம் உமக்கிஷ்டமானைதெயல்லாம் ெசால் ம்- 
          அப் றம்? 
 
    சு. நான் பாிகாசம் பண் கின்ேறெனன எண்ணேவண்டாம், 
          உண்ைமயில் நான் உன்ைன விவாகஞ் ெசய் ெகாள்ள யா . 
          ஆகேவ என்ைன மறந் விட்  ேவ  தக்க ஷைன நீ மணம் ாிவாய். 
          என்ைனக் ேகட்கும் பட்சத்தில் சுகுமாரராஜைன மணம் ாி ம்ப  
          கூ ேவன். சுகுமாரராஜன் சிறந்த த்திசா , நற்குண 
          நற்ெசய்ைக ைடயவன், பிறர் நன்ைமைய நா தேல அவன  
          சுபாவம், பாிசுத்தமான மன ைடயவன், அவைனப்பார்க்கி ம் 
          சிறந்த ஷன் உனக்கிவ் லகில் கிைடப்ப  அசாத்தியம். 
          அன்றி ம் அவன் உன்மீ  காதல்ெகாண் க்கின்றான், அப்ப ப்பட்ட 
          மகா ஷைன விட் , என்மீ  நீ காதல்ெகாண்  பயெனன்ன? 
          நான் த்தியற்றவன், தீயகுண ைடயவன், சுய நன்ைமையேய 
          நா பவன், அ க்கு மன ைடயவன், என்மீதிற் காதல் 
          ெகாண்ெடன்ன பயன்? அன்றி ம் நான் உன்ைன விவாகஞ் 
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          ெசய் ெகாள்ள யா . 
 
    ம. தீர்ந்ததா? இன் ம் ஏதாவ  இ க்கின்றதா? நீர் உமெதண்ணத்ைத 
          கூறிவிட்டீரா? நான் என ெதண்ணத்ைதக் கூ கின்ேறன். 
          எனக்கு நீர் கூறிய அந்த நற்குணெமல்லாம் அைமந்த 
          ஷன் ேவண்டாம், நீர் கூறியப  த்தியற்றவ ம் தீயகுண ைடயவ ம் 
          சுயநன்ைமேய நா பவ ம் அ க்கு மன ைடயவ மான 
          ஷேன ேவண் ம்; அன்றி ம் என்ைனத்தான் விவாகஞ் 
          ெசய் ெகாள்ள யா  என்  ெசால்பவைரேய நான் 
          விவாகஞ் ெசய் ெகாள்ளேவண் ம். 
 
    சு. ஈசேன! ஈசேன! -மேனாரமா, இப்ப  ேவ யாராவ  நல்லைத 
          விட்  தீயைதத்ேத பவ ளேரா இவ் லகில்? 
 
    ம. இவ் லகில் தான் காதல் ெகாண் க்கும்ெபண்ைண, அவள் 
          தன்மீ  காதல்ெகாண் க்கிறாெளன வறிந் ம், ேவெறா  
          ஷைன விவாகஞ்ெசய் ெகாள் என்  ெசால்பவ ம் ேவ  
          உளேரா? அைதமாத்திரம் ஏன் ேயாசிக்லாகா ? 
 
    சு. மேனாரமா, நான்ெசால்வைதக் ேகள் சுகுமாரைன நீ ெவ த்தால் 
          அவ க்கு மிக ம் வ த்த ண்டாகும் என்  ஏன்ேயாசிக்கமாட்ேடன் 
          என்கின்றாய்? 
 
    ம. நீர் என்மீ  காதல் ெகாண் ப்பதாகக் கூறிவிட்  பிறகுெவ த்தால் 
          எனக்கு எவ்வள  மனவ த்த ண்டாம் என்  
          ஏன் ேயாசிக்கமாட்ேடன் என்கின்றீர்? 
 
    சு. ஐேயா! நீ ம த்தால் சுகுமாரன் உயிர் வி வான் பிறகு அந்த 
          பாபம் உன்ைனத் ட ம்! 
 
    ம. நீர்ம த்தால் நான் உயிர்வி ேவன் பிறகு அந்த பாபம் 
          உம்ைமத்தான் ட ம்! ஹத்தி எதி ம் ெபாி !- 
 
    சு. சாி-உன்னிடத்தில் நியாயம் ேபசுவதிற் பயனில்ைல. மேனாரமா, 
          நான் உன்ைன வஞவாகஞ்ெசய் ெகாள்வ  அசாத்தியம், பிறகு 
          உன்னிஷ்டம். (எ ந்தி க்கின்றான்) 
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    ம. (த த் ) பிராணநாதா! இன்ெனா ைற உம  வாயால் 
          அச்ெசாற்கைளக் கூறாதீர் அைவகள் என் இ தயத்ைதப் 
          பிளக்கின்றனேவ! 
 
    சு. யாெதன்  நான் கூறிவிட்ேடன்! பிறகு உன்னிஷ்டம். 
 
    ம. (அவன் கா ல் ழ்ந் ) பிராணநாதா பிராணநாதா! இ  உமக்கு 
          தர்மமா? நியாயமா? இ  உமக்க க்குமா? உமக்ெகன்மீ  
          காதல் இல்ைலயாயின் அவ்வா  கூ வ  நியாயமாம்; என்மீ  
          காதல்ெகாண் ப்பதாக நீேர சற்  ன் கூறினீர்! அப்ப  
          கூறிவிட்  என்ைன ம த்தல் நீதிேயா? எல்லாமறிந்த உமக்கு 
          நான் என்ன கூறக்கூ ம்? பிராணநாதா! என்ைன விவாகஞ் 
          ெசய் ெகாள்ள உமக்ெகன்ன தைட? உமக் கசாத்தியம் என் ம் 
          ஒன் ண்ேடா? அத்தைடைய நீர் நீக்கிக்ெகாள்ளலாகாேதா? 
          அைத யின்னெதன்  கூ ம் என் யிைரயாவ  
          ெகா த்  நிவர்த்திக்கின்ேறன். பிராணநாதா! உம்மீேத காதல் 
          ெகாண் க்கும் என் ேபைத மனைத இவ்வா  வ த்தல் 
          நியாயமா? உமக்குச் சிறி ம் க ைண என்பதில்ைலேயா? 
          பச்சாத்தாபமில்ைலேயா? நான் உத்தமகுலத் தித்த ராஜகுமாாியா 
          யி ம் உம்மீ ள்ள காதலால் என் நாணம் அச்சம் மடம் 
          பயிர்ப்ெபன் ம் நான்ைக ம்விட்  இங்ஙனம் உம  பாதத்தில் 
          ழ்ந்  இரந்  ேவண் கின்ேறேன! பிராணநாதா பிராணநாதா! 
 
    சு. மேனாராமா-நீ என்மீ  காதல்ெகாண் ப்ப  உண்ைமயானால்- 
          என்மீ ெகாண்ட காதைல மறந் வி -என் ெசாற்ப  நட. 
 
    ம. சாி!(எ ந்தி ந் )ராஜகுமாரா நான் உம்ைம ஒ வரம் ேகட்கின்ேறன் 
          ெகா க்கின்றீரா? 
 
    சு. உன்ைன விவாகஞ் ெசய் ெகாள் ம்ப  மாத்திரம் ேகளாேத 
          ேவெறைத ம்ேகள் த கின்ேறன்! என் யிைரக்ேகள் 
          த கின்ேறன் சந்ேதாஷமாய்! 
 
    ம. உம யிர் எனக்ெகதற்கு? என் யிைர எ த் க்ெகாள் ம். 
 
    சு. என்ன? 
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    ம. என்ைனக் ெகான் வி ம்-அ தான் நான் ேகட்ப . 
 
    சு. மேனாரமா! உனக்ெகன்ன பயித்தியம் பி த்தி க்கின்றேதா 
 
    ம. எனக்கா? இ க்கலாம்.நீர் உம  வார்த்ைதையக் காப்பாற் ம், 
          இனி நான் இவ் லகில் இ க்கேவண் ய நிமித்தியமில்ைல. 
          என்ன ெசால் கின்றீர்? என்ைன விவாகம்தான் ாிேயெனன்கின்றீர் 
          என்ைனக் ெகால்ல ம்மாட்டீேரா? 
 
    சு. மேனாராமா! இெதன்ன ஆச்சாியம்! நாேனா உன்ைன என்ைகயால் 
          ெகால்வ ? எனக்காயிரம் ஜன்மங்களில் நரகம் சம்பவித்தா ஞ் 
          சாி உன்ைனக்ெகால்ேலன்! என் ெசாற்ப  ேகள்.- 
 
    ம. சாி, ஆனால் நான் ேபாய்வ கின்ேறன் விைடயளி ம்-நீர் 
          சுகமாய் நீ ழிகாலம் வாழ் ராக! 
 
    சு. மேனாராமா! எங்ேக ேபாகின்றாய்? 
 
    ம. அ  ஏன் உமக்கு? நான் ெசல்லேவண் ய இடத்திற்குச் ெசல்கின்ேறன். 
 
    சு. உன யிைர மாய்த் க்ெகாள்ளப் ேபாகின்றாேயா? 
 
    ம. நான் அப்ெபா ேத கூறிேனேன, நீர்தான் என்ைன மணம் ாிேயன் 
          என்றீர், பிறகு நான் உயிர்வாழ்வாேனன்? 
 
    சு. மேனாரமா, நான் கைடசி ைற ெசால் கின்ேறன் என் 
          ெசாற்ப ேகள். 
 
    ம. பிராணநாதா, நான் கைடசி ைற ெசால் கின்ேறன் என்ைன 
          மணம் ாி ம். 
 
    சு. ஐேயா! அ  அசாத்தியம் அசாத்தியம்! 
 
    ம. சாிதான் -நான் வ கின்ேறன். (ேபாகப்பார்க்கிறாள்) 
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    சு. மேனாரமா! உன  தீர்மானத்ைத மாற்றமாட்டாயா? 
 
    ம. நீர் என்ைன மணம் ாியமாட்டீரா? 
 
    சு. ஈசேன! ஜகதீசா! என்ைன இக்ேகால ம் காண்பாயா? 
 
    ம. பிராணநாதா! ஏன் என்ெபா ட்  வ ந் கின்றீர்? நான் 
          வ கின்ேறன் விைடயளி ம். இ வைரயில் உமக்கு நான் ெசய்த 
          குற்றங்கைளெயல்லாம் மன்னி ம். நான் உமக்கு எவ்வளேவா 
          மனவ த்த ண்டாக்கியி ப்ேபன் மன்னி ம் அதைன ம். நீர் சுகமாய் 
          ேவ யாைரயாவ  மணந்  ெந நாள் உலகில் வாழ்ந்தி ம். 
          ஆயி ம் ஒன்  கூ கின்ேறன், இப் வியில் என்னி ம் 
          அழகிகைள அேனகம் ெபயைரப் பார்ப்பி ம் பார்ப்பீர், த்திசா கைளப் 
          பார்ப்பி ம் பார்ப்பீர், ஆயி ம் என்ைன விட உம்மீ  
          உண்ைமயான காதல்ெகாண்ட ெபண்ைண மாத்திரம் 
          உம யி ள்ளள ம் காணமாட்டீர் இ  சத்தியம்! நான் ேபாய்வ கின்ேறன்- 
          பிராணநாதா! என்ைனப்பற்றி நீர் எப்ெபா தாவ  சந்ேதாஷமாயி க்கும் 
          காலத்தில் நமக்கு மேனாரமாெவன்  ஒ  
          தல் மைனவியி ந்தாெளன நிைன ம்! நான் வ கின்ேறன். 
 
    (ெகாஞ்ச ரம் ேபாகிறாள்) 
 
    சு. மேனாரமா! 
 
    ம. பிராணநாதா! (ஒ வைர ெயா வர் கட்  த்தமி கின்றனர்.) 
 
    சு. மேனாரமா! மேனாரமா! உன்ைனேய நான் மணம் ாிேவன்! 
          உன்ைனேய மணம் ாிேவன்! 
 
    ம. ர்ச்ைசயாயினார்!-ஐேயா! 
 
    சு. (ெதளிந் ) கண்ேண! கண்ேண! உன  காத ன் திறத்ைத இ  
          வைரயிற் சாியாக அறியாமற்ேபாேனன்! அறியாமற்ேபாேனன்! 
 
    ம. அ  ேபானாற்ேபாகட் ம் ேபான சமாசாரத்ைதப்பற்றி இப்ெபா  
          ேயாசிப்பாேனன்? ேவ  ஏதாவ  ேபசுேவாம்; இனியாவ  
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          நான் உம்ைமப் பிராணநாதா என்றைழக்கலாமா பிராணநாதா? 
 
    சு. கண்ேண! சுகமாயைழ உன்ைனயன்றி ேவ யார் அப்ெபயாிட்  
          என்ைன அைழக்கத்தக்கவர்? 
 
    ம. அப்பா! இத்தைனகாலம் பி த்ததா? ( த்தமி கிறாள்) 
 
    சுகுமாரன் வ கின்றான். ெகாஞ்ச ரத்திற்கப்பால் 
          ெஜயேதவன் வ கிறான். மேனாரமா எ ந்தி ந்  
          ஒ றமாய்த் தைலகுனிந்  நிற்கிறாள். 
 
    சுகு. சுந்தரா!-நீ மேனாரமாவின் மீ  காதல் ெகாண் க்கும் விஷயம் 
          ன்னேம ஏன் என்னிடம் ெசால்லவில்ைல? நாணப்பட்டைனேயா? 
          என்னிடம் கூற ெவட்கப்ப வாேனன்? அல்ல  எனக்ேகதாவ  
          மனவ த்த மி க்குெமன்  எண்ணிைனேயா? சுந்தரா! 
          என்ைன நீ இன் ம் நன்றாயறிந்திைல; நான் ஏன் வ த்தப்படேவண் ம்? 
          இவ்விஷயம் எனக்குச் சந்ேதாஷத்ைத யன்ேறா 
          த கின்ற ! மேனாரமா ம் உன்மீேத காதல்ெகாண் க்கின்றாள் 
          ேபா க்கின்ற . மிக ம் சந்ேதாஷம்! நீங்களி வ ம் 
          நீ ழிகாலம் சுகமாய் தம்பதிகளாக வாழ் ர்களாக! சுந்தரா, 
          என்ன இன் ம் ஒ வா  நிற்கின்றாய்? நான் மனப் ர்வமாகச் 
          ெசால் கின்ேறன், எனக்கு மிக ம் சந்ேதாஷமாயி க்கின்ற ; 
          நான் எப்ெபா தாவ  உன்னிடம் ெபாய் ைரத்தி க்கின்ேறனா? 
          உனக்கு வ ம் சுபம் எனக்கு வந்தாற்ேபாலத்தான். 
 
    சு. ( ழந்தாளிட்  அவன் ைகக்கு த்தமிட் ) குமாரா! குமாரா! 
          உன்ைனெயாத்த உத்தமைர நான் உலகில் எங்கு காணப்ேபாகின்ேறன்? 
          நான் உன  நண்பனாயி க்கத் தக்கவனல்ேலன்! 
 
    சுகு. சீ! எ ந்தி ! ட்டாள்! உன் த்தி உனக்கிப்ெபா  
          சுவாதீனமாயில்ைல, பிறகு உன்னிடம் நான் எல்லாம் ேபசுகின்ேறன். 
          அேதாபார் பாவம்! உன்வரைவ எதிர்பார்த்  நிற்கின்றாள் ேபா! 
          சந்ேதாஷமாயி , இந்த கத் டன் அவளிடம் ேபாகாேத! 
          சந்ேதாஷமாய்ப்ேபா. 
 
    சு. ஈசேன! ஈசேன! 
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    (மேனாரமாவிடம்ேபாக, இ வ ம்ெவளிேய ேபாகிறார்கள்) 
 
    சுகு. ஆ! இவர்களி வைர ம் ஈசன் ஒ வ க்காக மற்ெறா வைரச் 
          சி ஷ் த்தான் ேபா ம்! த்தியி ம் நற்குணத்தி ம் அழகி ம் 
          இவர்கைளெயாத்த ஸ்திாீ ஷர்கைள நாம் எங்கு காணப்ேபாகின்ேறாம்! 
          ெந நாள் சுகமாய் வாழ்வார்களாக! என் நண்ப க்கிந்த 
          ேப கிைடத்தேத! நான் ெசய்த பாக்கியேம பாக்கியம்! 
 
    ெஜ. (அவன் அ கிற்ேபாய்) குமாரராஜேன! இப்ெபா  என்ன 
          ெசால் கின்றீர்? 
 
    சுகு. ெஜயேதவா! நீ கூறிய ண்ைமதான்; நான் உன்ைன 
          ம த்ததற்காக மன்னிப்பாய். 
 
    ெஜ. அ  ேபானாற்ேபாகின்ற  இப்ெபா ெதன்ன ெசய்ய 
          உத்ேதசிக்கின்றீர் நீர்? 
 
    சுகு. ஏன்? உடேன ேபாய் ஸ்ேவதேக  ராஜனிடம் கூறி 
          விவாகத்திற்கு யற்சிெசய்யச் ெசால்லேவண் ய தான். 
 
    ெஜ. உமக்கு இவ்விவாகம் சம்மதிதாேன? சந்ேதாஷந்தாேன? 
 
    சுகு. சந்ேதகெமன்ன? என்ைனயன்றியா க்கு இவ்விவாகம் அதிக 
          சந்ேதாஷத்ைதக் ெகா க்கப்ேபாகின்ற ? நீ ேகட்ப  எனக்கு 
          அர்த்தமாகவில்ைல. 
 
    ெஜ. இல்ைல, மேனாரமாவின் மீ  தா ம் காதல்ெகாண் ந்தீேர 
          என்  ேயாசித்ேதன் ேவெறான் மில்ைல. 
 
    சுகு. இ ந்தாெலன்ன? த ல், சற்  ஒ  வினா , 
          ஏேதாமாதிாியாகத்தானி ந்த  உடேன என்மனைதத் தி ப்பி 
          விட்ேடன். மேனாரமா சுந்தரன் மீ  மிக ம் காதல்ெகாண் க்கின்றாள் 
          என்பதற்குத் தைடயில்ைல அப்ப யி க்க நான் அவள் 
          மீ  காதல்ெகாண்ெடன்ன பயன்? அைத அந்தக்ஷணேம மறந்ேதன், 
          சுந்தரேன அவ க்குத் தக்க கணவன். அவள் அவைனேய 
          வாித்த  எனக்கு அடக்ககூடாத மனெவ ச்சிையத் 
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          த கின்ற . 
 
    ெஜ. ஆம்-சத்தியவதிக்கு மாத்திரம்தான்- 
 
    சுகு. ஆ! ஆ! பார்த்தாயா! ெஜயேதவா! இ வைரயில் என்ெனன்னேவா 
          ேயாசித் க்ெகாண் ந்  விட்ேடன் சத்தியவதிையப் 
          பற்றி மறந்ேதன்!-அவள்கதி என்னவாவ ? அவள் சுந்தரன் 
          மீ  மிகுந்தகாதல் ெகாண் க்கின்றாள் அவைனயன்றி 
          ேவெறப் ஷைன ம் மணம் ாிவதில்ைல ெயன்  பிரதிக்ைஞ 
          ெசய்தி க்கின்றாள் விவாகத்திற்கும் நாள் குறிக்கப்பட் க்கின்ற ! 
          இெதன்ன கஷ்டம்? 
 
    ெஜ. ஆம் அைதத்தான் நா ம் ேகட்கலாெமன்  வாெய த்ேதன், 
          இவ்வள ரம் நடந்தபிறகு சுந்தராதித்யர் மேனாரமாைவ 
          மணந்தால் சத்தியவதிக்கு மனவ த்த ெமவ்வளவி க்கும்? 
          தன் யிைரமாய்ப்பி ம் மாய்ப்பாள்; உன்ைனேயவிவாகம் 
          ாிகின்ேறெனனக் கூறிவிட்டபிறகு ேவெறா ெபண்ைண 
          விவாகஞ்ெசய்  ெகாள்ளலாமா? அ ம் மண நா ம் 
          குறிக்கப்பட் க்கின்ற . இ  நியாயமா? தாேம ேயாசித் ப்பா ம். 
 
    சுகு. நியாயம் அல்ல-வாஸ்தவேம-ஆயி ம் நாம் என்ன ெசய்யக்கூ ம்? 
          சுந்தர க்கு சத்தியவதியின்மீ ள்ள காதல் குைறந்  
          மேனாரமாவின் மீேத காதல்ெகாண்டால், அவைன நாம் சத்தியவதிைய 
          மணம் ாி ம்ப  நிர்ப்பந்திப் பதிற்பயெனன்ன? அவ க்கும் 
          சுகமிரா ; தன்மீ  காத ல்லாக் கணவைன வாிக்கும் 
          அவ க்குத் தான் என்ன சுகம்? அவ க்கு மனதிலாதி க்கும்ெபா  
          சுந்தரைன நாம் ேகட்ப ம் தவ - அவள் வந்த 
          கதி!- நாம் என்ன ெசய்யலாம்? சத்தியவதிையக் குறித்  
          நிைனக்கும்ெபா  எனக்கு மிக ம் வ த்தமாகத் தானி க்கின்ற - 
          ஆயி ம் நான் என்ன ெசய்வ ? 
 
    ெஜ. சத்தியவதிக்கு விஷயங்களிப்ப  யி க்கின்றன என்றாவ  
          ெதாிவிக்க ேவண்டாமா? நம்ைம மணம் ாிய சுந்தராதித்யர் வ கின்றார் 
          வ கின்றார் என்றவள் எதிர்பார்த்தி த்தல் நலமா 
          இனி? 
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    சுகு. அ  கூடா  உண்ைமேய! நான் சுந்தரனிடம் ெசன்  கலந்  
          ேபசி என்னெசய்யேவண் ேமா பார்க்கின்ேறன்-ஐேயாபாவம்! 
          இைதக் ேகள்விப்ப வாளாயின் சத்தியவதி உயிர்வி ம் வி வாள்! 
          நாம் என்ன ெசய்யலாம்? (ேபாகிறான்) 
 
    ெஜ. இ தான்சாி! இப்ப  நாம் நிைனக்கும் வண்ணேம மற்ெறல்லா 
          விஷயங்க ம் நடந்ேதறிவந்தால் எவ்வள  சுலபமாயி க்கும்! 
          மேனாராமாவின் வைலயிலகப்பட்ட சுந்தரன் சத்தியவதிைய 
          இனித்தி ம்பி ம் பார்க்கப்ேபான்றதில்ைல; இேலசானவளா 
          இந்தமாயக்கள்ளி! நாேன அவள் ேமாகவைலயில் அகப்படப்பார்த்ேதேன!- 
          குமாரன் தன் தங்ைகயின்மீ  எவ்வளேவா அன்  
          பைடத்தவனாயி ம் சத்தியவதிைய மணம் ாிய சுந்தரைன 
          நிர்ப்பந்திக்கமாட்டான், ஆகேவ எப்ப யாவ  சத்தியவதிக்கு 
          எல்லா விஷயங்கைள ம் கூறி, அவள் மனத்ைதத் ேதற்றிவ கின்ேறன் 
          என்  தஞ்ைசக்கு நான் ெசன் , சத்தியவதியின் 
          மனைதக்கைலத்  அவைளக்ெகாண்  குமாரைனத் ண் , இவர்களி வர் 
          நட்ைப ம் கைலக்கேவண் ம்.அ  ந்தால் எல்லாம் 
          ந்த தான்;அன்றி ம் இந்த ேபாக்ைகக்ெகாண்  சத்தியவதிைய 
          நாம் விவாகம்ெசய் ம் விதத்ைதத் ேதடேவண் ம்-சாி! 
          சுந்தரா! உன்ைன இனி க்ஷணத்தில் ெவல்கின்ேறன்! மேனாராமா 
          என் ம் வைலயாற் கட் ண்ட உன்னால் என்ன மினி? 
          என்ன சக்திவாய்ந் ம் இதனால் அவ க்கு அைவகெளல்லாம் 
          பயன்படமாற்ேபாகின்றன அல்லவா? அதற்காகத்தான் 
          ெபாிேயார் 'ேமாகத்ைத னி' என்றார்கள். ெஜயேதவா! இனி 
          உனக்கு பயேமயில்ைல. சந்ேதாக்ஷமாய் ேவைலைய நடத் ! (ேபாகிறான்.) 
 
    -------------- 
 

ன்றாம் அங்கம். ---  தல் காட்சி. 
 
    இடம்-சத்தியவதியின் அந்தப் ரம். 
    காலம்-மாைல. 
 
    சத்தியவதி மஞ்சத்தின்மீ  சாய்ந்தி க்க கம னி ெமல்ல விசிறிக் 
    ெகாண் க்கிறாள். 
 
    க. அம்மா! நாங்கள் என்ன ெசான்னா ம் உம  ெசவிக்ேகறவில்ைல. 
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          ஊ றக்கமின்றி ன்  தினங்களாக உலர்ந்  வ கின்றீர்கள். 
          இன் மிரண்  தினமிப்ப  யி ப்பீராயின் உம யி க்கு 
          ஆனிதான். இப்ப த்தாம் வ ந் வதிற் பயெனன்ன? 
          வ த்தப்ப வதினால் ஏதாவ  பிரேயாஜன ண்டானால் எவ்வள  
          ேவண் ெமன்றா ம் வ ந்தலாம். அெதான்ைற ம் 
          காேணாம். அம்மணி, தாம் இப்ப  இ த்தல் நியாயமன் . 
          இப்ெபா ேத ெசான்ேனன். இப்ப ேய இ ந்தால் சீக்கிரம் 
          பயித்தியம் பி த்திறக்கேவண் ய தான்! 
 
    ச. அப்ப  சீக்கிரம் இறந்தால் எவ்வள  சந்ேதாஷ ள்ளவளாயி ப்ேபன்! 
 
    க. இறக்கேவண் ெமன்றா இச்ைசயி க்கின்ற ? அப்ப வி ப்பமாயின் 
          இவ்வள  கஷ்டப்பட் றப்பாேனன? சாதற்கு இைத 
          விட அேநகம் சுலபமான மார்க்கங்களி க்கின்றனேவ! 
 
    ச. இன் ம் ஒ  ைற பார்ப்ேபனாயின்-சந்ேதாஷமாய் இறப்ேபன்! 
 
    க. யாைர? சுந்தராதித்யைரயா? அம்மணி! இந்த பயித்தியம் இன் ம் 
          உம்ைம விடவில்ைலயா? அவைரத்தாம் பார்ப்பதில் என்ன 
          பிரேயாஜனம் இனிேமல்? அவர் ம ப ம் இங்கு தி ம்பி 
          வரப்ேபாகின்றனேரா? அங்கும் இங்கும் அைசயாதப த் தன் 
          ேமாக வைலயிற் கட் விட்டனேள அவைர அந்த மேனாரமா. 
 
    ச. ேதாழி! அம்மா  சிேராமணிைய நீ ேயன் ெவ க்கின்றாய்? 
          அவள்மீ  என்ன தவ ? ஐேயாபாபம்! என  ெபயைர ம் 
          அவள் ேகட் க்கின்றனேளா என்னேவா? அவைள ணில் 
          ஷியாேத. 
 
    க. ஆம் உண்ைமதான். அவள் என்ன ெசய்வாள் பாபம்? ம ரமான 
          மாங்கனிைய அ ந்தேவண் ெமன்  எல்ேலா க்கும் தான் 
          இச்ைசயாயி க்கும். இவைரயல்லேவா ேநாகேவண் ம். 
          இவ க்ெகங்ேக ேபாய  த்தி? 
 
    ச. அவைர ம் ஷிக்காேத! அவர்தான் என்ன ெசய்வார் பாவம்? 
          அந்த மேனாரமா சிறந்த பவதி ம் நற்குண ைடயவ மாயி ப்பாள். 
          ஆகேவ, என்ைனவிட்  அவள்மீ  காதல்ெகாண்ட  
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          நியாயந்தாேன? 
 
    க. என்ன நியாயேமா, நீர்தான் ெமச்சேவண் ம். உம்ைமப்பார்க்கி ம் 
          பத்தி ம் குணத்தி ம் சிறந்த ெபண்ைண அவர் லகி ம் 
          ேத க்கண் பி க்கட் ம். அெதல்லாமி க்கட் ம் அம்மணி, 
          உம்ைம விவாகஞ் ெசய் ெகாள்வதாகக் கூறிவிட்  எல்லாம் 
          சித்தமானபின் ேவெறா  ெபண்மீ  காதல்ெகாள்வதாவ ? 
          அ  என்ன காதேலா? அக்காதல் எனக்குத் ெதாியாதம்மா! 
          இவ்வள  அறி ள்ளவராயி ந் ம் இந்த நியாயம் 
          அவ க்குத் ெதாியாமற்ேபானெதன்ன? ஸ்திாீகளால் எப்ப ப்பட்ட 
          ஆடவ ைடய த்தி ம் சப த் ப்ேபாம் என்ப ண்ைமதான். 
          ஆயி ம் அம்மணி, அவர்தான் உமக்கு வாக்களித் ச் 
          ெசன்றாேர. சாியான க்ஷத்திாியராயின் அதன்ப  உம்ைமேய 
          மணம் ாி ம்ப  ேகட்கின்ற தாேன நீர்? 
 
    ச. சீ! அப்ப  நான் என் யிர் ேபானா ம் ேகட்கமாட்ேடன். 
          அவ க்ேக இ க்கேவண் ய , இல்லாவி ன் நான் நிர்ப்பந்திப்பதிற் 
          பயெனன்ன? இல்ைல அதன்ப  அவர் இைசந்தா ம் 
          என்ன பிரேயாஜனம்? அவ க்குத்தான் சந்ேதாஷமாயி க்குேமா? 
          எனக்குத்தான் தி ப்தியாயி க்குேமா? ணில் அந்த 
          மேனாரமா ம் வ த்தப்ப வாள்; இப்ெபா தாவ  அவர்களி வ மாவ  
          சுகமாயி க்கின்றார்கள், என்ைன மணந்தால் எல்ேலா க்கும் 
          க்கம்தான். என்கதி என்னவானா  மாகின்ற . 
          என் பிராணநாதர் எங்கி ந்தா ம் சுகமாயி ந்தாற்ேபா ெமனக்கு! 
 
    க. ஏ  அம்மணி இன் ம் அவர் உமக்குப் பிராணநாதர் 
          தாேனா? 
 
    ச. ஆம், நான் சாமள ம் எனக்குப் பிராணநாதர் தான். அவர் 
          என் மீ ள்ள காதல் குன்றினாெலன்ன? எனக்கவர் மீ ள்ள 
          காதல் அ வளேவ ம் குன் ேமா? கனவி ம் குன் ெமன 
          நிைனயாேத ! 
 
    க. உம்ைமெயாத்த ஸ்திாீகைள நான் இவ் லகில் இ வைரயிற் 
          கண்டதில்ைல யம்மணி! இன் ம் இவ்வள  ரமா ம் 
          அவைரப் பற்றிேய நிைனத் க் ெகாண் க்கின்றீர்கேள! 



 95

 
    உமக்கு அவைரயன்றி இவ் லகில் நல்ல ஷன் 
          ஒ வ மில்ைலேயா? 
 
    ச. ஆம், அவைரயன்றி எனக்கிவ் லகில் ேவ  ஷேன யில்ைல. 
 
    க. சாி! பிறகு உமதிஷ்டம்? நம்மாலானைதக் கூறிப்பார்க்கலாம் 
    அப் றம் என்ன ெசய்வ  ேகளாவிட்டால்? 
 
    ச. அ  ேபானாற்ேபாகின்ற . ேதாழி, ம ைரயி ந்  
          எனக்ேகதாவ  நி பம் வந்தி க்கின்றதா பார். 
 
    க. சாி! இத டன் ைறயாயிற் , நான் ேபாய் இல்ைலெயன்  
          வந் . அப்ப ப்பட்ட க்கியமான நி பம் என்ன அம்மணி 
          அ ? உம  பிராணநாதர் ஏதாவ  எ வார் என்  
          எதிர்பார்க்கின்றீேரா? 
 
    ச. ேதாழி என்ைனக் க ந் ெகாள்ளாேத. உனக்கு நான் ெகா க்குந் 
          ெதாந்திரைவ மன்னிப்பாய். இன் ம் ெகாஞ்ச காலம் 
          தாேன உனக்குக் கஷ்டம் ெகா க்கப்ேபாகின்ேறன். 
 
    க. இேதா ேபாய்ப்பார்த்  வ கின்ேறன் - இல்ைலெயன் . 
    [ேபாகிறாள்.] 
 
    ச. ஏன், இன் ம் பதில் ஒன் ம் வரவில்ைல? ஒ  ேவைல என்நி பம் 
          ேபாய்ச் ேசரவில்ைலேயா? அப்ப யிரா . எப்ப ம் பதிலாவ  
          சீக்கிரம் வ ம் அவராவ  வ வார். ஐேயா! நான் 
          அவைர ஒ  ைற கண்ணாரக்காண்ேபனாயின் சந்ேதாஷமாய் 
          உயிர் வி ேவன்! - 
 
    கம னி வ கிறாள். 
 
    க. அம்மணி, நான் ன்ேப கூறியப  நி பம் ஒன் ம் வரவில்ைல. 
          ெஜயேதவர் உம்ைம அவசியம் சீக்கிரம் பார்க்கேவண் ெமன்  
          கூறி இப்ெபா  வரலாகுேமா என்  ேகட்  வரச்ெசான்னார். 
          ெவளியிற் காத்தி க்கிறார். 
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    ச. ெஜயேதவரா? - இப்ேபா ெதன்ைனப் பார்க்கேவண் ய நிமித்தியம் 
          என்ன? - வரச்ெசால். [கம னி ேபாகிறாள்.] இந்த ெஜயேதவர் 
          என்னேவா எண்ணங்ெகாண் க்கின்றார், இதைன நான் 
          அறியேவண் ம். இந்த இரண்  ன்  தினங்களாக என் 
          மனைதக் கைலத்  நான் பிராணநாதர் மீ  ேகாபங்ெகாள் ம்ப  
          எவ்வளேவா கூறிவந்தார். ஏேதா அவர்மீதில் ெகட்ட 
          எண்ணங்ெகாண் கின்றாற் ேபா க்கின்ற . அப்ப யாயின் 
          அைத நான் எப்ப ம் சீக்கிரம் அறியேவண் ம். - 
 
    ெஜயேதவன் வ கிறான். 
 
    ெஜ. ராஜகுமாாி! நமெதண்ணம் நிைறேவ ங் காலம் ெந ங்கிவிட்ட ! 
 
    ச. என்ன? 
 
    ெஜ. வ கின்ற  சிங்கம் கண்ணிய கில்! 
 
    ச. என்ன? 
 
    ெஜ. சுந்தராதித்யர் சீக்கிரம் இங்கு வரப்ேபாகின்றார். உம்ைமப் 
          பார்த்  மன்னிப் க் ேகட் வ வதாகச் சுகுமாராிடம் கூறிவிட்  
          ேநற்ைறயதினம் ஒ வ மறியாதப  ம ைரைய விட் ப் 
          றப்பட் விட்டாராம். இன் ம் ெகாஞ்சேநரத்திற் ெகல்லாம் 
          இங்கு வ வாெரன்பதற்க்குத் தைடயில்ைல . நான் 
          இைவகைளெயல்லாம் என தந்தரங்க ஆட்கைளக்ெகாண்  அறிந்ேதன். 
 
    ச. அப்ப யா? சந்ேதாஷம். அப்பா! - 
 
    ெஜ. ஏன் உனக்கு சந்ேதாஷமாயி க்கின்றேதா?- ஆம் ஆம்! 
          மறந்ேதன்! நமக்குக் ெக திெசய்தவர்கள் மீ  பழிவாங்குவதி ம் 
          சந்ேதாஷகரமான திவ் லகில் ஒன் ளேதா? உண்ைம 
          தான் உண்ைமதான்! உனக்குச் ெசய்தெதல்லாம் ேபாதாெதன்  
          ேநாிற்கண்  உன  க்கத்ைதத் ண் விட ம் ேவண் ெமன்  
          வ கின்றாற்ேபா க்கின்ற . மன்னிப் க் ேகட்பதாவ ? 
          நன்றாய் உைதப்ப , பிறகு மன்னிப்  ேகட் வி வ ! - 
          அதி க்கட் ம் ராஜகுமாாி, இப்ெபா  நாம் என்ன 
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          ெசய்யேவண் ம் என்  ேதாற் கின்ற னக்கு? 
 
    ச. என்ன ெசய்வ ? 
 
    ெஜ. என்ன ெசய்வதாவ ? தக்க மாியாைத ெசய்யேவண் ய  தான்! 
 
    ச. அப்ப ேய - ெசய்ேவாம். 
 
    ெஜ. சந்ேதகமில்லாமல்! அவர் ெசய்தததற்கு அவ்வளவாவ  பதில் 
          ெசய்யேவண்டாமா? அவர் எண்ணப்ப  அந்த மேனாரமாைவ 
          எப்ப  விவாகம் ெசய் ெகாள் கின்றாேரா பார்ப்ேபாம்; அவர் 
          ம ப ம் ம ைரக்ெகப்ப  ேபாகின்றாேறா பார்ப்ேபாம். 
 
    ச. அைதத்த க்க--நம்மால் எப்ப  ம்? 
 
    ெஜ. என்ன, ஒன்  மறியாதவள்ேபால் ேபசுகின்றாய்? நாைளய 
          தினம் காைல உயி டன் இ ந்தாலல்லேவா, பிறகு ம ைரக்குப் 
          ேபாய் மேனாரமாைவ விவாகம் ெசய் ெகாள்வ ? 
 
    ச. உம்--தக்க ஏற்பா கெளல்லாம் ெசய் விட்டீரா? 
 
    ெஜ. எல்லாம் ெசய் விட்ேடன். ஆயி ம் உன  உதவி ம் ெகாஞ்சம் 
          ேவண் யி க்கின்ற . அவர் வந்தபிறகு எப்ப யாவ  
          நீதான் ேபசி ெபாற் ண் மண்டபத்தில் இன்றிர  நித்திைர 
          பண் ம்ப  ெசய்யேவண் ம். பிறகு பதிைனந்  நாழிைகக்கு-- 
          நடக்கேவண் ய  நடந் வி கின்ற . 
 
    ச. எத்தைன நாழிைகக்கு? 
 
    ெஜ. பதிைனந்  நாழிைகக்கு. என் ஆட்க க்கு காலம் ெதாி ம். 
 
    ச. ஒ ேவைள அவர்கள் தவறினால்? 
 
    ெஜ. தவறினா ம் ெபாிதன் , நம  பட்டணத்ைதச் சுற்றி ம் 
          ஆட்கைள ைவத்தி க்கின்ேறன், அவர்கள் ைகயினின் ம் 
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          எப்ப ம் தப்பமாட்டார் இங்கு தப்பினா ம். 
 
    ச. இன் மவர் வரவில்ைலேய--எப்ெபா  வ வார்? 
 
    ெஜ. இேதா வ ம் சமயமாயிற் , ஆகேவ நான் இங்கி க்கலாகா . 
          நான் கூறிய  ஞாபகமி க்கட் ம். எப்ப யாவதவர் அந்த 
          மண்டபத்தில் ப த்தின்றிர  நித்திைர ெசய் ம்ப  நீதான் 
          ெசய்யேவண் ம். இ தான் நமக்குப் பழிவாங்க நல்லசமயம் 
          இ  தவறினால் ேவ கிட்டா . அ ம் தானாக வந்  
          அகப்பட் க் ெகாள் கின்றார். ஜாக்கிரைத! அவர் இைதப்பற்றி 
          ஏதாவ  அறிந் விடப்ேபாகின்றார். பிறகு உன் யி க்ேக 
          தீைமதான். நான்பிறகு வந்  காண்கின்ேறன் வ ம் சமயமாயிற் . 
          [ேபாகிறான்.] 
 
    ச. சாி! இத் ஷ்டப்பாதகன் இவ்வா தான் ஏேதா எண்ணங் 
          ெகாண் க்கேவண்  ெமன்  ன்ேப நான் நிைனத்தவண்ணேம 
          ஆயிற் . இவ க்கு நா ம் ஏேதா உடன்பட் க்கின்ேறன் 
          என்ெறண்ணியி க்கின்றான். இ  எனக்கு நலேமயாயிற் . 
          இப்ெபா  நான் என்ன ெசய்வ ? அவர் வந்த டன் 
          எல்லாம் அவாிடம் ெசால் விடவா? அதிற்பிரேயாஜனமில்ைல. 
          அவைரக்கண்டால் ெவளியிற் காவ க்கும் 
          அத் ஷ்டன  ேசவகர்கள் எப்ப ம் ெகான் வி வார்கள். 
          உ மாறிச் ெசல் ம்ப  ெசய்யேவண் ம். -- ஆ! இ  தான் நல்ல 
          ேயாசைன! நான் ணில் இறப்பதிற் பயெனன்ன? என்பிராணநாதர  
          உயிைரக்காப்பாற் வதில் உயிைர வி வேத சாி! அைதவிட 
          எனக்கு ேவ  சந்ேதாஷ ெமன்ன! இனி அவ க்கு நான் 
          இப் வியில் சுகங் ெகா ப்ப  இ  ஒ  மார்க்கந்தானி க்கின்ற . 
          ஆம்! ஆம்! சுவாமி எப்ப ம் என் மீ  
          க ைண ள்ளவராகத்தானி க்கின்றார்! - 
 
    கம னி ம ப ம் வ கிறாள். 
 
    க. அம்மா! சுந்தராதித்யர் உம்ைமக்கான வ கின்றார்! - 
 
    ச. சாிதான் நீ ேபா! [கம னி ேபாகிறாள்.] 
 
    சுந்தராதித்யன் தைலகுனிந்தவண்ணம் ெமல்ல வ கிறான். 
 
    ச. ராஜகுமாரா - வா ம் - உட்கா ம் - உட்கா ம். 
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    சு. ஹா! (ஓர் ஆசனத்தி ட்கார்ந்  கண்ணீர் வி கிறான்.) 
 
    ச. ஏன் வ த்தப கின்றீர்? எனக்காக தாம் வ ந்தேவண் யதில்ைல. 
          நான் ெகா த்  ைவத்த  அவ்வள தான். அவரவர்கள் 
          ெசய்த ர்வ ண்யவசம். நீர் என்ைனக் குறித் ச் சிறி ம் 
          வ த்தப்பட ேவண் யதில்ைல. இைதக்கூறேவ உம்ைம நான் 
          வரவைழத்ேதன். நீர் எனக்கு வாக்களித் தி ந்ததினின் ம் 
          வி வித்ேதன் உம்ைம. நீர் இனிமனத்தில் ஒ  குைற மின்றி 
          அந்த - ெபண்மணிைய - மணந்  சுகமாய் வாழ்ந்தி ம் நீ ழி 
          காலம். உம் ைடய மனதில் என்ைனப்பற்றி ஒ  குைற ம் 
          ைவக்கேவண்டாம். தாம் அப்ெபண்மணியின் மீ  காதல் 
          ெகாண் க்கும்ெபா  என்ைன விவாகஞ் ெசய் ெகாள் ம்ப  
          நிர்ப்பந்திப்பதிற் பயெனன்ன? நீர் வாக்களித் விட்ேடாேம 
          ெயன்  ஒ  ேவைள வி ம்பினா ம் நான் அதற்கிைசவ  
          நியாயமன் . எல்ேலா க்கும் வ த்தம் தான் அதனால். 
          எப்ப யி ந்தேபாதி ம் நீர் சுகமாய் இ ந்தாற்ேபா  ெமனக்கு. 
          மேனாரமா-மிக ம் நற்குண ம் ெசௗந்தாிய ம் உைடயவெளன்  
          ேகள்விப்பட்ேடன் மிக ம் சந்ேதாஷம். என்ைனக் 
          குறித்  ஒன் ம் வ ந்தாமல் அப்ெபண்மணிையச் சீக்கிரம் 
          மணந்  இனி தாம் சுகமாய் வாழலா ெமன்  நான் ேநாில் 
          விைடயளிப்பதற்ேக உம்ைம நான் வரவைழத்ேதன். 
 
    சு. (அவள் கா ல் வி ந் ) சத்தியவதி! சத்தியவதி! என்ைன 
          மன்னிப்பாய்! மன்னிப்பாய்!- 
 
    ச. ராஜகுமாரா! எ ந்தி ம் எ ந்தி ம்! தாம் என்பாதத்தில் 
          ழ்வ  நியாய மன் . எ ந்தி ம், உம்ைம மனப் ர்வமாக 
          நான் மன்னித்ேதன். நான் எப்ெபா தாவ  உம்மிடம் உள்ளத்தில் 
          ஒன் ைவத்  ேவெறான்ைற ெமாழிந்தி க்கின்ேறனா? 
          உம்ைம மன்னித் விட்ேடன். இனி நீர் சுகமாய் அப்ெபண்மணிைய 
          மணந்  நீ ழிகாலம் தம்பதிகளாக வாழ் ராக. 
 
    சு. சத்தியவதி! உன்மகிைம யறியா  நான் மதிேமாசம் ேபாேனன் 
          இ  வைரயில். உனக்ெகன்ன ேவண்  ெமன்றா ம் 
          ேகள் த கின்ேறன். என் யிைரக்ேகள் த கின்ேறன். உன்ைன 
          விவாகஞ் ெசய் ெகாள் ம்ப  ேகட்டா ம் அப்ப ேய ெசய்கின்ேறன்- 
 
    ச. ராஜகுமாரா! நீர் ேவெறா  ெபண்ணின் மீ  காதல் ெகாண் க்கும் 
          ெபா , உம  சுகத்ைதெயல்லாம் அழித்  என்ைன 
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          மணம் ாி ம்ப  நான் என யிர் உள்ளள ம் ேகட்கமாட்ேடன். 
          என்ைன அவ்வள  ஈனமாக எண்ணிவிடாதீர். ஆயி ம் 
          உம்ைம நான் ேவண் க்ெகாள்வ ெதான் ண் . அதன்ப  
          இத்தட்சணேம ெசய்கின்றீரா? 
 
    சு. என் யிைரக்ேகள் த கின்ேறன்!- 
 
    ச. அப்ப ெயான் மில்ைல. இன் ம் நீடாண்  நீர் சுகமாய் வா ம். 
          ஆயி ம் நான் உமக்கிடப்ேபாகின்ற கட்டைளக்குக் கு க் 
 
    ேக ஒ  வார்த்ைத ம் ெசால்லலாகா , ஒ  காரண ம் 
          ேகட்கலாகா . ராஜகுமாரா அப்ப ெசய் ரா?- என்மீ  தாம் 
          ஒ கால் பிாியம்ைவத்தி ந்ததின் ெபா ட் ம் நாம்இ வ ம் 
          சி வய  தல் ஒன்றாய்வளர்ந்ததின் ெபா ட் ம் தாம் என  
          ேவண்  ேகா க்கிைச ம்ப  நான்ேகட் க் ெகாள் கின்ேறன். 
 
    சு. சத்தியவதி! இன்னெதன்  ெசால், என்தாய் தந்ைதயர்மீதாைண 
          அப்ப ேய ெசய்கின்ேறன் இட்சணம்! 
 
    ச. ஆனால் இட்சணம் றப்பட்  உம  அரண்மைனக்கு ஒ வ மறியாதப  
          சுரங்கத்தின் வழியாகப் ேபாய் சிலகாலத்திற்கு 
          ன் நீர் நகரபாிேசாதைனக்காக ஆண் ையப்ேபால் ேவடந்தாிப்பீேர 
          அதைனத் தாித்  விைரவில் வா மிங்ேக, பிறகு 
          ெசய்யேவண் யைத அப் றம் கூ கின்ேறன். இப்ெபா  
          காரணெமான் ம் ேகளாதீர், காலம் வ ம்ெபா தறி ர். 
 
    சு. அப்ப ேய! இேதா வந் விட்ேடன். (ேபாகிறான்) 
 
    ச. பிராணநாதா! பிராணநாதா! உம்ைம ம ப ம் இந்த உைடயில் 
          நான் எப்ெபா  காணப்ேபாகின்ேறன்!-சீ! நாம் இப்ெபா  
          வ ந்திக்ெகாண் க்கக் காலமில்ைல, சீக்கிரம் நாம் 
          எ தேவண் ய நி பத்ைத எ திவிட ேவண் ம். (விைரவில் 
          ஒ  நி பம் வைரகிறாள்) ஆ! இப்ெபா  என்ம னம் என்ன 
          சந்ேதாஷமைடந்தி க்கின்ற ! நான் பிறந்ததின் பயைன இன்ேற 
          ெபறப்ேபாகின்ேறன்! சீக்கிரம் வந் வி வார். 
 
    சுந்தராதித்யன் ஆண்  ேவடத் டன் ம ப ம் வ கிறான். 
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    ச. வா ம். இேதா இந்நி பத்ைதப்பத்திரமாய் ைவத் க்ெகாள் ம். 
          பிராணநாதா! உமக்கிப்ெபா  ஒ  கட்டைளயிடப் ேபாகின்ேறன் 
          அதற்காக மன்னிக்கேவண் ம்-ஏன் தி க்கிட்டீர்? நான் 
          பிராணநாதா என் ம்ைம அைழக்கலாகாேதா? நீர் என்மீ ள்ள 
          காதல் குன்றின ேபாதி ம் எனக்கும்மீ ள்ள காதல் 
          குன்றவில்ைல ெயன்றறி ம். ஆயி ம் பயப்படேவண்டாம் உம்ைம 
          நான் மணம் ாி ம்ப  ேகட்கவில்ைல. நான் சா மள ம் 
          நீர்தான் என் பிராணநாதர் என்  கூறவந்ேதன். அதி க்கட் ம் 
          காலதாமதஞ் ெசய்யலாகா . நான் ெசால் கின்றப  கு க் 
 
    ேக ெசால்லாம ம் காரணங் ேகளாம ம் ெசய்கின்றீரா? 
 
    சு. ெசால். 
 
    ச. நீர் உடேன என்னிடம் விைடெபற்  அரண்மைனைய விட்  
          ஒ வ மறியாதப  ம ைரைய ேநாக்கிப் றப்படேவண் ம். 
          ஒன் ம் ேகளாதீர் என்ைன இப்ெபா ; இந்நி பத்ைதப்பார்த்தால் 
          பிறகு எல்லாம் விளங்கு மக்கு. ஆயி ம் ஒன்  
          ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன். உம  காத ன் மீதாைணப்ப  இைத 
          நீர் ம ைரேபாய்ச் ேச மள ம் பிாித் ப் பாராதீர். 
          
    சு. ஐேயா!- 
 
    ச. உம்-அப்ப ேவண்டாம். இன்றிர  பதிைனந்  நாழிைகயான டன் 
          எங்கி ந்தேபாதி ம் பிாித் ப்பா ம். 
 
    சு. அப்ப ேய. 
 
    ச. சாி-ேநரமாகின்ற -சீக்கிரம் விைடெபற் க்ெகாள் ம். 
 
    சு. ஐேயா! (ேதம்பிய கிறான்) 
 
    ச. பிராணநாதா! ஏன் வ ந் கின்றீர்? என்ைனக்குறித்  
          விசனப்படேவண்டாம். இப்ெபா ெதனக்கு ஒ  விசன மில்ைல, 
          சந்ேதாஷமாயி க்கின்ேறன். 
 
    சு. ஈசேன! ஈசேன! -சத்தியவதி! எனக்கு விைடயளிப்பாய் 
          என்  ேகட்க ம் நாெயழவில்ைலேய! 
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    ச. வ ந்தாதீர்! சுகமாய்ப்ேபாய் வா ம். நான் உம்ைம ம ப ம் 
          எங்குகாணேவண் ேமா அங்கு மிக ம் சந்ேதாஷமாய்க் காண்ேபன். 
 
    சு. சத்தியவதி! உலகில் உன்ைனெயாத்த உத்தமிகைள நான் எங்கு 
          காணப்ேபாகின்ேறன்? எனதன்ைன டன் உலகில் உத்தமிகள் 
          நசித்தனர் என்ெறண்ணியி ந்ேதன். இப்ெபா தான் அவ்ெவண்ணம் 
          தவறான ெதன்  கண்ேடன். உத்தமிேய! நான் 
          உனக்குச் ெசய்த பிைழகைள ெயல்லாம் மன்னிப்பாய் மன்னிப்பாய்! 
 
    ச. பிராணநாதா! நான் அப்ெபா ேத கூறிவிட்ேடேன! நான் 
          உமக்ேகதாவ  ெதாிந் ம் ெதாியாம ம் பிைழயிைழத்தி ந்தால் 
          மன்னி ம். 
 
    சு. அப்ப ேய! அப்ப ேய! நீயாவ  பிைழப்பதாவ ! 
 
    ச. ஆம்-ேநரமாகின்ற  நீர் றப்ப ம்-பிராணநாதா, வில் 
          ஒ  ேவண் ேகாள்-அந்த மேனாரமாைவேய மணம் ாிந்  
          அவள் மீெதன் ம் காதல்குன்றா  வாழ்வதாக வாக்களி ம். 
    ேவெறப்ெபண்ணின் மீ ம் தாம் காதல் ெகாள்ளலாகா . 
 
    சு. அப்ப ேய! அப்ப ேய! (அவள் கரத்திைனப்பற்றி) சத்தியவதி! 
          நான் விைட ெபற் க் ெகாள் கின்ேறன்! விைடெபற்  
          ெகாள் கின்ேறன்! 
 
    ச. சுகமாய்ப்ேபாய் வா ம்-நீர் மிக ம் சுகமாயி க்கும்ெபா  
          என் ஞாபகம் தமக்குக் ெகாஞ்சமி க்கட் ம். 
 
    சு. உன்ைன என் ம் மறேவன்! என யிர் உள்ளள ம் மறேவன்! 
    (ைகக்கு த்தமி கிறான்) 
 
    ச. பிராணநாதா!- 
 
    சு. கண்ேண! (கட்  யைணத்  த்தமிட் ச் சேரெலன்  
          உதறிக்ெகாண்  பித்தம் பி த்தவன்ேபால் ெவளியில் ஓ கிறான்) 
          
    ச. ஆ! என்ைனப்ேபான்ற பாக்கியவதிக ம் இம் லகத்தில் 
          உளேரா? என்பிராணநாதர் என்ைனத்தன் கனிவாயால் கண்ேண 
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          என்றைழத்  காத டன் த்தமிடப்ெபற்ேறன். அவர் உயிைரக் 
          காப்பாற் ம் ெபா ட்  என் யிைரப் ேபாக்கப் ேபாகின்ேறன். 
          பிறகு சுவர்க்கம் ெசன்  என் ம் இைணபிாியாதங்கு 
          என்பிராணநாத டன் வாழ அவர்வரைவ எதிர்பார்த்தி க்கப் 
          ேபாகின்ேறன்! சீ! நான்ெசய்த பாக்கியேம பாக்கியம்! என் 
          மனம் இப்ெபா  என்ன சந்ேதாஷமாயி க்கின்ற ! என் டல் 
          ாிப்பைடந்தி க்கின்ற !-இனி நான் தாமதிக்கலாகா . 
          ேமல் நடக்கேவண் ய காாியத்திற்கு ஆயத்தம் ெசய்யேவண் ம் 
          விைரவில். இவ் லகில் நான் ஒ த்திேய பாக்கியசா ! 
          பாக்கியசா ! (ேபாகிறாள்) 
    --------------- 
   

ன்றாம் அங்கம். ---  இரண்டாம் காட்சி. 
 
    இடம் - ெபாற் ண் மண்டபம். காலம் - நள்ளி ள். 
    சத்தியவதி சுந்தராதித்யன் உைடயில் வ கிறாள். 
 
    ச. ஆ! நான் நாணத்ைதெயல்லாம் விட் , இந்த ஆண் 
          உைடையயணி ம்ப  ேநாிட்டேத! ஆயி ம் இதனால் எனக்கு மனவ த்த 
          ெமான் மில்ைல. என் பிராணநாதாின் ெபா ட் தாேன 
          இைதச்ெசய்ேதன்! அவர்ெபா ட்  நான் என்னெசய்தா ம் 
          எனக்கு சந்ேதாஷேம ெயாழிய ேவறில்ைல. அன்றி ம் அவர் 
          அணிந்த உைட ெயன்ேமனியிற் ப வ  எனக்கு ஓர் இன்பத்ைதேய 
          த கின்ற ! இனி நான் தாமசம் ெசய்யலாகா ! 
          காலம் ெந ங்கிவிட்ட ! - நான் இம்மண் மீதில் இ க்கேவண் ய 
          காலம் ஆய்விட்டேதா, நான் இறக்கேவண் யகாலம் 
          ெந ங்கிவிட்டேதா? சி வயதில் நான் இறப்பெதன்றால் 
          என்னேவாெவன்  மிக ம் பயந்தி ந்ேதன், இப்ெபா  இன் ம்சிறி  
          ெபா க்ெகல்லாம் நான் உயிர் விடப்ேபாகின்ேறன் என 
          அறிந் ம் எனக்கு ஒ பயத்ைத ம் காேணாம்! ஆயி ம் இக்ெகாைல 
          பாதகர்கள் எப்ப  ெகால்லப் ேபாகின்றனேரா எனேவ 
          வ த்தமாயி க்கின்ற . ஒ ேவைள குத்திக் ெகால் வார்கேளா? 
          அல்ல  தைலையச் ேசதிப்பார்கேளா? அல்ல  - சீ! இைவகைள 
          ெயல்லாம் பற்றி இப்ெபா  ேயாசித்தால் என்மனம் கலங்கும்; 
          ேயாசியாதி த்தேல நலம். இேதா இ க்கும்ப யான 
          ஔஷதத்ைத நான் உட்ெகாண்ட உடேன ர்ச்ைசயாகப் ேபாகின்ேறன், 
          பிறகு நான் சுவர்க்கத்திேலேய விழிக்கப்ேபாகின்ேறன். 
          ேகவலம் மண்ணாகிய இவ் டல் பிறகு என்னவாயின் என்ன? 
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          அம்மட் ம் நல்ல க்தி ெசய்ேதாம். இல்லாவி ன் கஷ்டமாய் 
          ந்தி க்கும். எனக்கிவ்வள க்தி ெயங்கி ந்  வந்தெதன்  
          எனக்ேக ேயாசிக்குமிடத்  ஆச்சாிய மாயி க்கின்ற . ேவைளக்கு 
          எல்லாம் வ ம்! இல்லாவி ன் எல்லாம்வல்ல இந்த 
          ெஜயேதவைனேய ஏமாற் ம்ப யான சக்தி எனக்ெகங்கி ந்  வந்த ! 
          பதிைனந்  நாழிைகயாம் சமயமாயிற் . ெகாைலயாளிகள் 
          வந் விடப்ேபாகின்றார்கள். [சயனித் .] காலம் ெந ங்கிவிட்ட . 
          அம்மட் ம் நம  தாய் தந்ைதயர் நமக்கு ன் இறந்த  
          நலமாயிற் . அவர்களிப்ெபா  இ ந்தி ப்பாராயின், நான் 
          இறந்தைதக் காண்பாராயின் என்ன வ ந் வார்கள்! - ஐேயா! 
          அண்ணன் சுகுமாரன் வ ந் வான்! இைதக்ேகள்விப்பட்ட டன் 
          அவ க்குத் ேத தல் ெசால் ம்ப  என்பிராணநாத க்கு 
          எ தியி க்கின்ேறனல்லவா? என்ன ேத தல் ெசான்ன 
          ேபாதி ம் உடன் பிறந்த பந்தம் விடா . என்பிராணநாதேரா 
          என்ைன மறக்கமாட்டார். இப்ெபா தாவ  நான் அவர் மீ  
          ெகாண் க்கும் காத ன் திறத்ைதயறிவார். நான் அவர் 
          ெபா ட்  என் யிைர வி கின்ேறன். மேனாரமா இைதவிட 
          அவ க்ெகன்ன ெசய்யப்ேபாகின்றாள் பார்ப்ேபாம். 
          ேநரமாய்விட்ட  ேநரமாய்விட்ட ! ஈசைன தியானித்தவண்ணம் 
          உறங்கிவிடேவண் ம். ஈசேன! ஜகதீசா! இேதா நான் என்பிராணநாதர் 
          ெபா ட்  உயிர் வி கின்ேறன். எப்ப யாவ  இப் வியில் 
          அவைரத்தீைம ய காதப  காத்  அவைர என் டன் 
          சுவர்க்கத்திேல ேசர்ப்பீர்! பிராணநாதா! பிராணநாதா!! - 
    [ம ந்ைதப் சித்  மயக்கமாய் வி கிறாள்.] 
    ------------------ 
 

ன்றாம் அங்கம்.---  ன்றாம் காட்சி. 
 
    இடம் - ெபாற் ண் மண்டபம். காலம் - ந நிசி 
    சத்தியவதி ெகாைலயாளிகளால் ெகால்ல ப்பட்  ப க்ைக மீ  கிடக்கிறாள். 
    சுந்தராதித்யன் தைல ாிேகாலமாய் அதிகேவகத் டன் 
    அைறக்குட் பிரேவசிக்கின்றான். 
 
    சு. சத்தியவதி! சத்தியவதி! [தீபத்ைதேயற்றி சத்தியவதியின் உடைலப் 
          பார்த் , ஸ்தம்பித்தவனாய் அப்ப ேய கீேழவி கிறான். பிறகு சற்  
          ெபா த்  எ ந்தி க்கின்றான்.] நான்தான் ெகான்ேறன்! நான்தான் 
          ெகான்ேறன் சத்தியவதிைய! சந்ேதகமில்ைல என்ெபா ட்ேட 
          இறந்தாள்! நான் தான் ெகான்ேறன்! என்ன என் த்தி 
          சுவாதீனமில்லாதி க்கின்றேத! என் தைலயில் ஏேதா ப வாயி க்கின்ற ! 
          ஏன் என்னால் அழ யவில்ைல? ேபச யவில்ைல? 
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          எனக்கு என்ன பயித்தியம் பி க்கும்ேபா க்கின்றேத! சீ 
          நம  மனைதச் சுவாதீனப் ப த்தேவண் ம்-இப்ெபா  
          நான் என்ன ெசய்வ ? இறப்பதா சத்தியவதி டன்? நாேன 
          ெகான்ேறன்-இறக்கலாகா , பழிவாங்கேவண் ம் ன் !- 
          இல்லாவி ன் -ெஜயேதவன்!-அதி க்கட் ம் என்ன என்மனம் 
          இப்ப  சப க்கின்ற ?-நான் இங்கி க்கலாகா ! விைடெபற் ப் 
          ேபாேவாம். சத்தியவதி, நான் ேபாய் வ கின்ேறன்!- 
          ஓ! இறந் விட்டாேயா?-நான்தாேன ெகான்ேறன்?-நான் 
          ன்  பழிவாங்கிவிட்  பிறகு இறந்  உன்னிடம் வ கின்ேறன்-சீ! 
          நம  மனைத ஒ வழி நி த்தேவண் ம் இல்லாவி ன் 
          பயித்தியம் பி த் ப்ேபாம்! (பிேரதத்திற்கு த்தமி கிறான்) 
          சீ! ெகான்றபாதகன் த்த மி வதாவ ! ஆயி ம் 
          நீ என்ைன மன்னித்தாய்! (ைகக்கு த்தமிட்  விர ந்த 
          ேமாதிரத்ைத எ த் க்ெகாண் ) சத்தியவதி! சத்தியவதி!- 
 
    (விளக்ைக யவித் விட்  ெவளியில் 
    ெவறி பி த்தவன்ேபால் ஓ கிறான்) 
 
    சற்  ெபா த்  ெஜயேதவன் மற்ெறா றமாக ெமல்ல வ கிறான். 
 
    ெஜ. சுந்தராதித்ய ராஜேன! சுந்தராதித்ய ராஜேன! உம்மிடம் ஒ  
          க்கியமான விஷயம் கூறேவண் ம் எ ந்தி ம், சற்  எ ந்தி ம், 
          உம  நித்திைரையக் கைலப்பதற்காக மன்னிக்கேவண் ம்- 
          என்னபதில் ஒன்ைற ம் காேணாம்! அைற இ ள் சூழ்ந்தி க்கின்ற  
          விளக்ைக ேயற் ேவாம்! சப்தெமான்ைற ம் 
          காேணாம்! (சத்தியவதி அ கிற்ெசன் ) சாி! இனி சந்ேதகம் 
          ேவண் யதில்ைல! ெஜயேதவா! நீ சுகமாய் வாழலாம் இனி. 
          ஒழிந்தான் உன் ஜன்மத் ேவஷி சுந்தரன்! அப்பா! இனி நான் 
          கவைலயற் றங்குேவன்! இனி என  எண்ணங்கெளல்லாம் 
          ைககூ னாற் ேபாலத்தான்!-சுந்தரா! இப்ெபா ெதன்ன 
          ெசால் கின்றாய்? இப்ெபா  எங்ேகேபாய  உன் த்தி ம், 
          க்தி ம், க ம், ர ம், கர்வ ம், வல்லைம ம், 
          எண்ணங்க ம் எல்லாம்? இனியாவ  ஒப் க்ெகாள் வாயா உன்ைனவிட 
          நான் ேமலானவன் என் ? உன்வணங்கா  இனியாவ  
          வணங்குமா எனக்கு? ( ையக் காலால் உைதத் த் தள்ள அ  
          கீேழவிழ சத்தியவதி ெயனக் காண்கிறான்.) ஆ! இெதன்ன!- 
          சத்தியவதி! நன்றாய்ப்பார்ப்ேபாம்! சந்ேதகமில்ைல, ஐேயா! தப்பினான் 
          சுந்தரன்! சத்தியவதி நம்ைம ஏமாற்றி உண்ைம ெயல்லாம் 
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          அறிந்  அவைனக் காப்பாற் ம்ெபா ட்  தன் யிைர 
          வி த்தி க்கின்றாள்! ஐேயா! என்ன மதிேமாசம் ேபாேனாம்! 
          இன்ெனா ைற பார்ப்ேபாம், சந்ேதகமில்ைல சத்தியவதிதான்! 
          அவன ைடைய யணிந்தி க்கின்றாள்! ெகாைலயாளிகள் இவைள 
          சுந்தரெனன ெவண்ணிக் ெகான்  ெசன்றி க்கின்றனர்! தீர்ந்த  
          நம  ேவைல! ெஜயேதவா! ெஜயேதவா! அழிந்தாய் அழிந்தாய் 
          நீ! ஆ! என்ன மதிேமாசம் ேபாேனன்! அதி க்கட் ம் 
          இந்த சத்யவதியின் குணத்ைத என்ெனன் ெசால்வ ? அவன் 
          மேனாராமாைவ மணம் ாியப் ேபாகின்றாெனன அறிந் ம் அவன் 
          ெபா ட்  தன் யிைரக்ெகா த்  அவைனக் கப்பாற்றியி க்கின்றாேள! 
          இப்ப  நமக்ெகா வ ம் அகப்படமாட்ேடன் என்கிறார்கேள! 
          ஐேயா! நான் எல்லாம் தீர்ந் விட்ட  என எண்ணி 
          இ மாந்தி க்கும் சமயத்தில் எல்லாம் அ டன் அழிந்தேத! 
          தீர்ந்த ! இனி நான் என்ன ெசய்வ ?- இறப்பதா நா ம் 
          சத்தியவதி டன்? சீ! பயித்தியக்காரர்கள் இறப்பார்கள்! 
          ட த்தி! உயி ள்ளள ம் ைதாியத்ைதக் ைகவிடலாகா ! 
          இப்ெபா ம் ஒன் ம் ெகட் ப்ேபாகவில்ைல- சத்தியவதி 
          சுந்தரைனக் ெகான்றாள் என்  கூ வதற்குப்பதிலாக சுந்தரன் 
          சத்தியவதிையக் ெகான்றான் என மாற்றிவிட ேவண் யெதான்ேற! 
          இன் ம் ஒன் ம் ெகட் ப்ேபாகவில்ைல.சுந்தரன் நம  பட்டண த்  
          எல்ைலையத் தாண் ப்ேபாயி க்க மாட்டான். இன் ம் 
          நம  ஆட்களிடம் எப்ப யாவ  ேத க் கண் பி க்கும்ப  
          உடேன உத்திரவளிக்கேவண் ம்.ஒ ேவைள மா ேவடம் 
          ண்  ெசன்றி ப்பான். ஒ  க்ஷண ம் நான் வியர்த்தமாக்கலாகா . 
          வ வ  வரட் ம்! நானாவ  அைதாியப்ப வதாவ ! (விைரந்  ேபாகிறான்.) 
    -------------- 
 

ன்றாம் அங்கம்.  ---  நான்காம் காட்சி. 
 
    இடம் - காவிாிப்பட் னச் ச த்திரக்கைரேயாரம். 
    காலம் - காைல 
    சுந்தராதித்யன் வ கிறான். 
 
    சு. சீ! என்ன டேயாசைன பண்ணிய வண்ணமி ந்ேதாம் இந்த 
          இரண்  தினங்களாக! ஈசன் நமக்களித்த உயிைர காலம் வ ன் 
          வி வ  ேபதைமயாகும். ஏ ம் சக்தியற்றவனன்ேறா 
          அவ்வா  ெவ த்  உயிர்வி தல் ேவண் ம்? அன்றி ம் 
          நான் இப்ெபா  இறப்ேபனாயின் சத்தியவதியின் மரணத்திற்குக் 
          காரணமாயி ந்த அப்பாதகன் ெஜயேதவன் பழிவாங்கப்படா  
          இ மாந்தல்லேவா ெசல்வான். சீ! எ  எப்ப  
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          இ ந்தேபாதி ம் மேனாரமாவின் ெபா ட் ம், சுகுமாரன் 
          ெபா ட் மாவ  நான் உயிர்வாழேவண் ம். ஐேயா பாவம்! 
          நானிறப்ேபனாயின் ஒ  பாப மறியாத மேனாரமா ம் உயிர் 
          வி வாள். சத்தியவதியின் மரணம் ஒன் ேபா  ெமன யிர்க்கு! 
          இன்ெனான் ம் ேவண் ேமா? ேவண்டாம் ேவண்டாம்! 
          ஆ! நான் எங்ேகேயாகாேணாெமன்  இந்த இரண்  ன்  
          தினங்களாக மேனாரமா என்ன வ ந்தியி ப்பாள் பாபம்! 
          நான் சீக்கிரம் தி ம்பி ம ைரக்குப் ேபாகேவண் ம். ஆயி ம் 
          தங்ைகையப் பறிெகா த்த அந்த சுகுமாரைன எப்ப  
          பார்ப்ப  என்  நாணமாயி க்கின்ற . மிக ம் 
          வ த்தப்பட் ப்பான். சீ! நாம் அ கி ந்  அவ க்குத் 
          ேத தல் கூறா  வாளா கழித்ேதாேம நாட்கைள! ேச! இவ்விரண்  
          தினங்க ம் சத்தியவதிையக்குறித்  வ ந்திக்ெகாண் ந்ததில் 
          எனக்ெகான் ம் ேதான்றாமற்ேபாய . இறந் ேபாக 
          நிச்சயத்தி ந்தவ க்கு என்ன ேதாற்றப்ேபாகின்ற ? உண்ைம 
          தான் - ேபான ேபாகட் ம் இனிநான் பைழயப  
          சுந்தராதித்யனாகேவண் ம். இப்ெபா  நான் என்ன ெசய்வ ? 
          ம ைரக்குப்ேபாய் மேனாரமாைவக் கண் , சுகுமார க்கு 
          ேத தல்கூறி பிறகு ெஜயேதவைனத் தக்கப  தண் க்கேவண் ம்- 
          ஆ! எங்ேக ேபாய  என் த்தி? சீ சீ சீ! ெஜயேதவன் 
          இந்த இரண்  தினங்க ம் சும்மாகவா இ ந்தி ப்பான்? 
          இவ்வள  ரம் நாேமயறியாதப  க்தி ெசய்தவன், எப்ப ம் 
          இப்ப  ெதய்வாதீனத்தால் நடந் விட்டபிறகு, 
          சத்தியவதிைய நான்தான் ெகான்றதாகவல்லேவா எல்ேலா மறி ம்ப  
          ெசய்தி ப்பான்! சாி! நான் இரண்  நாளாய் 
          ஒ வர் கண்ணி ம் படாவண்ணம் இங்கி ந்த  அவ க்கு 
          மிக ம் உபேயாகப்பட் க்கும். ெகாைலெசய்த ெநஞ்ச ைடயவன் 
          அஞ்சி ஒளித்தி க்கின்றாெனன எல்ேலா ம் நம் ம்ப ச் 
          ெசய்தி ப்பான். என் பைகவனாயி ம் அவன் சிறந்த த்தி 
          கூர்ைம ைடயவன் என்  நான் ஒப் க்ெகாள்ளேவண் யேத! 
          ஐேயா! இச்சிறந்த க்திைய ம் த்திைய ம் நல்ல 
          வழியில் உபேயாகிக்கக் கற்கலாகாதா? அதி க்கட் ம் நான் 
          ணில் காலங்கழித்த  ேபா ம்; இப்ெபா  நம்மீதவன் 
          பழிேபாட அவ க்கு சங்கதிகள் மிக ம் பக்குவமாேய 
          அைமந்தி க்கின்றன என்பதற்குத் தைடயில்ைல. இந்த 
          சந்தர்ப்பத்ைத ம் அவன் ந கவிட் க்கமாட்டான். எப்ப யி ப்பி ம் 
          மேனாரமா ம் சுகுமார ம் அவ்வா  ெகாஞ்சேம ம் 
          எண்ணியி க்க மாட்டார்கள். ஆயி ம் இவன் ேபாதைனயினால் 
          எ  எப்ப யாயி க்கின்றேதா இ வைரயில்! சீ! இவன் 
          சன்மார்க்க வழியிற் றி ம் வனல்லன் என்  அப்ெபா ேத 
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          நான் ெகான்  விட் ப்ேபன். இந்த சுகுமாரன் ேவண் னாேன 
          என விட் விட்ேடன். மனிதன் எவ்வள  பலசா யானேபாதி ம் 
          உலகத்திற்கு அஞ்சி ெயா ங்கேவண் வ கின்ற . 
          இந்த ெஜயேதவ க்கு நான் பயந் விட்ேடனா? அெதான் மில்ைல. 
          கூ ய சீக்கிரம் இவைன அ டன் அடக்கேவண் ய  
          தான். ம ைரக்குப் ேபாேவாம் உடேன- இவ் ைட டன் 
          ேபாவதா மேனாரமா ெவதிாில்?-யாேரா வர் இவ்வழிேநாக்கி 
          வ கின்றனர்? நித்யானந்தன், ேதவரதன், 
          சூரேசனன்! இவர்கள்ேபசிக்ெகாண் ங்கு வ வாேனன்? 
          ேகட்ேபாம் மைறந்தி ந் , ஏேதாவிேசஷம் இ க்கேவண் ம். 
 
    (மைறந் ெகாள் கிறான்) 
 
    ேதவரதன், சூரேசனன், நித்யாநந்தன் வ கிறார்கள். 
 
    சூ. பிறகு வில் நாம் என்ன ெசய்வ ? 
 
    நி. அவர்கைள ெயல்லாம் ெகான் விட ேவண் ம். 
 
    சூ. சற்  ெபா ைமயா நீர்! ெகான் விடேவண் ெமன்  
          வாயால் கூறிவிட்டால் ஆய்விட்டதா? த ல் இவைர- 
          சுந்தராதித்யைரக் கண் பி க்கேவண் ேம. 
 
    நி. ஆம் கண் பி க்கேவண் ம். 
 
    சூ. எப்ப  கண் பி ப்ப ? அதல்லேவா கஷ்டமாய் ந்த ! 
          அவர் எங்ேகேயாகாேணாேம! ஒ ேவைள இந்த ெஜயேதவன் 
          அவ க்கும் எங்காவ  வழிைவத்  விட்டாேனா என்னேவா? 
          அப்ப யிரா . ஆயி ம் அவர் காணாதி ப்பாேனன்? இந்த 
          ெஜயேதவன்தான் சத்தியவதிையக் ெகான்றி க்கேவண் ம் 
          சந்ேதகமில்ைல. ஆயி ம் எப்ப ேயா, ஒ ேவைள- 
 
    நி. சத்தியவதிைய சுந்தராதித்யர் ெகான்றார் என்  எவன் 
          கூறினேபாதி ம் அவன் தைலைய ெவட் ெயறிேவன்! 
 
    சூ. அடடா! நான் ஒ  ேயாசைனக்குச் ெசான்ேனைனயா! 



 109

          ெஜயேதவன் கூறினால் அைத நான் நம்பிவிட்ேடனா என்ன? 
 
    நி. எதற்கும் கூறலாகா  என்ெனதிாில்! 
 
    ேத. அதி க்கட் ைமயா, நமக்குள் ஒ வ டன் ஒ வர் 
          சச்சரவிட் க் ெகாண் ப்பதற்கா இங்குவந்ேதாம்? இப்ெபா  நாம் 
          என்ன ெசய்வ  ேயாசிப்ேபாைமயா. நம  பக்க மி ப்பவெரல்லாம் 
          நாம் வர்தான் பதினாயிரவேரா ெஜயேதவ க்குடன்படாவிட்டா ம், 
          சுந்தராதித்யைரக் காணாைமயால், இன்ன 
          ெசய்வெதன்றறியா  திைகத்  நிற்கின்றனர். நான்தான் அவர்க க்ெகன்ன 
          ெசால்லக்கூ ம்? ஐேயா சுந்தராதித்யர் ெவளிவந்  
          ஒ  வார்த்ைத கூறினா ம் ேபா ம், இந்த ெஜயேதவ க்கு 
          இவ்வள  பலமிப்ெபா  இ ந் ம் ஒ ைக பார்த் விடலாம். 
          சுகுமாரராஜனாவ  நம பக்க மி ந்தா ம் ெபாிதல்ல; 
          அவ ம் எப்ப ேயா அந்த ெஜயேதவன் ேபச்ைசக்ேகட் - 
 
    சு. (திடீெரன்  அவர்கள் ன்வந் ) என்ன! என்ன! சுகுமாரனா? 
 
    வ ம். சுந்தராதித்யர்! 
 
    சு. ேதவரதா!என்ன கூறினாய்?சுகுமாரனா ெஜயேதவன் 
          வார்த்ைதையக்ேகட்  நடக்கின்றாெனன்றாய்? நீங்கள் 
          ேபசியைதெயல்லாம் ேகட்டறிந்ேதன்; இைதமாத்திரம் ெசால் எனக்கு. 
 
    ேத. ஆம். 
 
    சு. சுகுமாரன்? சுகுமாரன்? 
 
    ேத. ஆம். 
 
    சு. உன் மீதாைணப்ப ? 
 
    ேத. ஆம். 
 
    சு. சூர ேசனா?நித்யாந ந்தா? 
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    இ வ ம் ஆம். 
 
    சு. ஆம்!ேதவ ர தா!நான் ம ைரையவிட் ப் ற ப்ப ட்ட த ன் 
          பின் ந ட ந்த வி த்தாந்த ங்க ைள ெயல்லாம் சு க்க மா ம் 
          க்கிய மான விஷய ங்க ளில் ஒன் ம் விடாம ம் கூ . 
 
    ேத. ம நாள் ெஜய ேதவ ர் மிகுந்த அவ ச ர த் ட ன் ம ைரக்குவ ந்  
          ஒ வ ாிட ம் ஒன் ங்கூறா  சுகுமார ராஜ ைனத் தி ெரன்  
          அைழத் ச்ெசன்றார் த ஞ்ைசக்கு. பிறகு அங்கு என்ன ந ட ந்த ேதா 
          அறிேயாம். ம நாள் ேதச ெமங்கும் நீர் ம ேனார மாைவ 
          ம ண க்க ேவண்  ச த்திய வ திையக் ெகான் விட்ட தாக ம், 
          அத ன்ெபா ட்  எங்ேகேயா ம ைறந்  திாிகின்ற தாக ம், உம்ைமக் 
          க ண் பி த்  உம  த ைலையக்ெகாண்  வ ப வ ர்க க்கு 
          ல ட்ச ம் ெபான் ம் உைற ர் அர சில் பாதி ம் ெகா ப்ப தாக ம் 
          ப ைறசாற்ற ப்ப ட்ட ; இ  யார் உத்த ர வின் மீ  என்  நாங்க ள் 
          ெமல்ல விசாாிக்க ெஜய ேதவ ைடய ெதன க்க ண்ட றிந்ேதாம்; 
          ஆயி ம் ப ைறெயன்ன ேவா சுகுமார ாின்ேபாில்தான் சாற்ற ப்ப ட்ட . 
 
    சு. சுகுமார ன் எங்கு இ க்கின்றான் இப்ெபா ? 
 
    ேத. ம ைரயிற்றான் இ க்கின்றார்ேபா ம். நான் அவ ைரக்காண 
          ேவண் ெமன்  எவ்வ ள ேவா பிர ய த்த ன ப்ப ட்ேடன்; த ங்ைகயிற ந்த 
          க்க த்தினால் சில கால ம்வ ைரயில் ஒ வ ைர ம் பார்க்க மாட்டாெரன்  
          ெஜய ேதவ ர் த த் விட்டார். எல்லாம் அவ ாிட்ட  
          ச ட்டமாயி க்கின்ற  ம ைரயி ம் த ஞ்ைசயி ம் இப்ெபா . 
 
    சு. மேனாரமாைவப்பற்றி என்ன சமாசாரம்? 
 
    ேத: அைதக்கூற மறந்ேதன்! மேனாரமாதான் உம்ைமச் சத்தியவதிையக் 
          ெகால்ல  ஏவிவிட்டதாகக்கூறி அந்த ராஜகுமாாிைய ம் 
          ஸ்ேவதேக  ராஜைன ம் சிைறயி ட் க்கின்றனர் ெஜயேதவர். 
 
    சு. ஆ! ம ைர நாட்டார் சும்மா இ ந்தார்களா? 
 
    ேத: அவர்கள் என்ன ெசய்வார்கள் பாபம்! உம  தைலகாணாதி க்கேவ 
          றிய க்கப்பட்ட ேசரைசனியங்கெளல்லாம் இ தான் 
          சமயெமன்  ெஜயேதவைரக் கூ விட்டனர், பாண் ய 
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          ைசனியங்கெளல்லாம் தைலவன் இன்றி இன்ன  ெசய்வெதன்றறியா  
          திைகத்  நிற்கின்றன! 
 
    சு. நம  ைசனியங்கள் எப்ப  யி க்கின்றன? 
 
    ேத: ெப ம்பா ம் சுகுமார ராஜன் பக்கேம இ க்கின்றன. 
 
    சு. ெஜயேதவன் பட்சமா? - சுகுமாரன் பட்சமா? 
 
    ேத: எல்லாம் ஒன் தாேன எப்ப கூறினாெலன்ன? 
 
    சு. அதி க்கட் ம் பதினாயிறவர் ெசய்திெயன்ன? 
 
    ேத: ெஜயேதவர் பதினாயிரவைரத் தன் பக்கம் ேச ம்ப  எவ்வளேவா 
          ெகஞ்சி ம், உ ட் ம் பார்த்தார். அதற்ெகல்லாம் 
          அவர்கள் உடன்படாவிட்டா ம் உம்ைமக்காணா  அவர்கள் 
          இன்ன ெசய்வெதன்றறியா  கலங்கிநிற்கின்றனர். ெஜயேதவைர 
          அடக்கேவண் ெமன்  நான் அவர்க க்கு எவ்வளேவா 
          கூறி ம் த ல் உம்ைமக்கண் பி க்க ேவண் ெமன்  
          ஒேரபி வாதமாய் இ க்கின்றனர். எ  எப்ப யி க்குேமாெவன்  
          த்தசன்னத்தராய் இக்காவிாிப்பட் னத்தில் பாசைறயில் 
          தங்கியி க்கின்றனர். அம்மட் ம் ெதய்வாதீனத்தால் நாங்கள் 
          உம்ைமக் கண் பி த்ேதாம். இனி பாசைறக்குத்தாம் 
          வரேவண் ய தான் பிறகு உம  கட்டைள எல்லாம். 
 
    நி. ெஜயேதவைனக் ெகால்லேவண் ம். 
 
    சு. நித்யாநந்தா! அஞ்சாேத அப்ப ேய ெசய்ேவாம் சீக்கிரத்தில், 
          சூரேசனா! உன்ைன நான் மறேவன் ஆபத்காலத்தி ம் நன்றி 
          மறவாதி ந்தாய்! உன் குணத்ைத ற்றி ம் இன்ேறயறிந்ேதன்! 
          ேதவரதா! உன்ைன நான் கழேவண் ேமா? 
 
    ேத. ேவண் யதில்ைல. நீர் உடேன பாசைறக்குவா ம்; இன் ம் ஓர் 
          தினத்தில் இந்த ெஜயேதவர  வல்லைமைய நான் அறிகிேறன்! 
          இனி எனக்ெகா பய மில்ைல. 
 
    சு. சூரேசனா! உன் மனதில் இப்ெபா ெதன்ன ேயாசித்தி க்கிறாய்ெயனத் 
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          ெதாி ம். இம்ேமாதிரம் யா ைடய  ெதாி மல்லவா? 
 
    சூ. ஆம். சத்தியவ  ேதவி ைடய . 
 
    சு. இ  என்ைகயில் எப்ப வந்த ? சத்தியவதிைய நான் ெகான் தாேன 
          இ க்கேவண் ம்? 
 
    சூ. நான் நம்பமாட்ேடன். 
 
    நி. சத்தியவதிைய நீர் ெகான்றதாக யாராவ  என்ெனதிாில் கூறினால் 
          அவர்கள் தைலைய ெவட் ெயறிேவன்! 
 
    சு. ஆஹா! - நாேன கூறினால்? 
 
    நி. உம  தைலைய ெவட் ெயறிேவன்! 
 
    சு. ெகட் க்காரன்! ேதவரதா! சூரேசனா! நித்யாநந்தா! உங்கள் 
          வ க்கும் நான் ஒ  சமாசாரம் கூறேவண் ய ெதன்கடைம. 
          என்ைனப்பா ங்கள். என் தாய்தந்ைதயர் மீதாைணப்ப  
          சத்தியவதிையக் ெகான்றவன் நான் அன் ! அவ்வளேவ உமக்கு நான் 
          இப்ெபா  கூறக்கூ ம்; பிறகு காலம் வ ம்ெபா  மற்ற 
          விஷயங்கைள யறி ர். 
 
    ேத: இைத எங்க க்குக் கூறேவண் ேமா? 
 
    சு. அப்ப யல்ல உங்க க்கு மனதில் எங்கு ஹத்தி 
          ெசய்தவ க்குத கின்ேறாேமா ெவன் , கிஞ்சித்ேத ம் 
          சந்ேதகமி க்கப்ேபாகின்ற ெதனக்கூறிேனன் மற்ெறான் மில்ைல. 
 
    சூ. ஐயேன! நான் அவ்வா தான் சற்  ன்பாக சந்ேதகித்ேதன் 
          என்ைன மன்னிக்கேவண் ம். 
 
    சு. இப்ெபா  சந்ேதகிக்கின்றாேயா? 
 
    சூ. இல்ைல இல்ைல, என் யிர் மீதாைணப்ப  இல்ைல! 
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    சு. சூரேசனா, எ ந்தி  உன்ைன நான் அறிய அறிய உன்னிடம் 
          அதிக நற்குணத்ைதேய கண் வ கின்ேறன். 
 
    ேத. வா ம் ேநரமாகின்ற  பாசைறக்குப்ேபாேவாம். உம்ைமக்கண்ட டன் 
          மாாிகாலத் ச் சூாியைனக் கண்ட ேபால் பதினாயிரவ ம் 
          மிக ம் சந்ேதாஷப்ப வார்கள். வா ம், நாைளயதினம் 
          இந்ேநரத்திற்கு ெஜயேதவ ம் சுகுமாரராஜ ம் எங்கி க்கின்றார்கேளா 
          பார்க்கேவண் ம். 
 
    சு. ேதவரதா! சுகுமாரன்மீ  நீ ணில் சந்ேதகங்ெகாண் க்கின்றாய். 
          அவைன அறியாய் நீ! இதில் ெஜயேதவன  சூ  
          ஏேதா இ க்கின்ற . அவன் ஒ கா ம் என்மீ  வந்தி க்கிற 
          இந்த அவ ைற நம்பியி க்கமாட்டான். இ  ெகாஞ்சம் 
          ேயாசிக்கேவண் ய விஷயம். வா ங்கள் நாம் ேபாேவாம். 
 
    நி. த ல் இவ்வாைடையக் கைளந் விட்  ேவ  ணேவண் ம். 
 
    சு. அப்ப ேய ெசய்கிேறன், வா நித்யாநந்தா. (ேபாகிறார்கள்) 
    ----------------   
     

நான்காம் அங்கம். ----  தல் காட்சி. 
 
    இடம்- திண் கல் அ கில் ஓர்பாசைற. 
    காலம்-பகல். 
 
    சுகு. ெஜயேதவா! சுந்தரன் இவ்வா  பதில் அ ப்பியி ப்பான் 
          என்  நீ நம் கின்றாயா? ஒ ேவைள பதில் ெகாண்  வந்த 
          ேசவகன் ெபாய் ைரத்தி ந்தால்? 
 
    ெஜ. ஐயேன, மரணகாயப்பட்  இன் ம் சிறி  ெபா தில் இறக்கப் 
          ேபாகின்றவன் ஏன் ெபாய் ைரக்கேவண் ம் நம்மிடம்? 
 
    சுகு. சுந்தர க்குப் பயித்தியந்தான் பி த்தி க்கேவண் ம். 
 
    ெஜ. ஆம் அப்ப த்தான் இ க்கேவண்  ெமன்  நான் ன்னேம 
          நிைனத்ேதன்! இல்லாவி ன் சுத்த ரனாகிய அவர், தனாக 
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          சமாதான நி பம் ெகாண் வந்தவைன, தர்மசாஸ்திரங்கள் 
          கூ வைத ெயல்லாம் மறந் , மரண காயப்ப த்தி அ ப்பிய மன்றி, 
          தன் பழய சிேநகத்ைத ெயல்லாம் விட் , உம்ைமயிறந்தபின் 
          தான் பார்ப்பதாகச்ேசதி ெசால் ய ப் வாேரா? ஐயேன! 
           ஹத்தி ெசய்பவர்க க்குச் சம்பவிக்கும் கதிகளில் இ  
          ஒன்ெறன ெபாிேயார் இயம்பக் ேகட் க்கின்ேறன் நான். 
 
    சுகு. சுந்தரா! சுந்தரா! -ெஜயேதவா, த்தஞ் ெசய்வ  தாேனா 
          இனி? ேவ  வழியில்ைலேயா? 
 
    ெஜ. இ ந்தாற் ெசால் ம், எனக்கு ேவ வழி ெயான் ம் லப்படவில்ைல. 
          நம்மா யன்றள  சமாதானமாகப் பார்த்ேதாம். எதற்குமவர் 
          உடன்படாவிட்டால் இனியார் குற்றம்? அ ம் பழி 
          அவர் மீதி க்கிற . 
 
    சுகு. ெஜயேதவா! உன்மீதாைணப்ப  ெசால்; த்தத்திற்குப் ேபாதல் 
          தவிர ேவ  மார்க்க ெமான்  மில்ைலயா? 
 
    ெஜ. என்மீதாைணப்ப  ேவ  வழியில்ைல. சுகுமாரேர, இந்த த்தத்ைதத் 
          தவிர்க்க ேவண் ெமன்  நான் எவ்வள  பிரயாைசெய த் க் 
          ெகாண்ேடன் என்  உமக்ேக ெதாி ம். 
 
    சுகு. சுந்தரன் ன்னின்  த்தம் ாிய ஆரம்பித்தால் அவைன ெவல்ல 
          யாரால் ம்? 
 
    ெஜ. பழய சுந்தரர் என்  இப்ெபா  நம்பாதீர். பயித்தியம் பி த்தி க்கின்ற 
          அவரால் இப்ெபா  என்ன ம்? நீர் ஒன் ம் 
          அஞ்சேவண்டாம். 
 
    சுகு. நாம் ெஜயிப்ேபாம் என்  நான் நிைனக்கவில்ைல-எ  
          எப்ப யி ந்தேபாதி ம், ெஜயேதவா, ெதய்வாதீனத்தால் சுந்தரன் 
          நம  ைசனியங்கள் ைகயிலகப்ப ன் அவ க்கு ஒ  தீங்கும் 
          இைழக்கலாகா  என்  கட்டைளயிட்டாயா? 
 
    ெஜ. ஆம், அவைர எப்ப யாவ  அப்ப ேய பி த் வரேவண் ெமன்  
          கட்டைளயிட் க்கின்ேறன். என்ன ேநர்ந்தேபாதி ம் 
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          அவ ைடய ேராமத்திற்கும் சிறி  ஆனி ேநாிடாவண்ணம் 
          பார்த் க்ெகாள் ம்ப  உத்திர  ெசய்தி க்கின்ேறன். சுகுமாரேர, 
          உம  நற்குணத்ைத நான் என்ெனன்  வியப்ேபன்! உம  
          சிரத்ைதக் ெகாண்  வ பவ க்கு லட்சம் ெபான் த வதாக 
          அவர் பைற சாற்றியி க்க, அவர் ெபா ட்  தாம் இன் ம் 
          எவ்வள  பாி ைடயவராய் அவ யிைரக்காப்பாற்ற ய கின்றீர்? 
          ஒ ேவைள நீர் த்த்தில் அகப்பட்டால் அவர் ேசவகர்கள் 
          உம்ைம வி வார்கெளன்  நிைனக்கின்றீேரா? 
 
    சுகு. ெகான் விடட் ம். அப்ப  யிறந்தா ம் ெபாிதல்ல, நான் 
          இப்ெபா  இ க்கும் மனநிைலயினின் ம் தப்பி--ெஜயேதவா, 
          உன்ைனெயான்  ேவண் க் ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன் 
          ெசய்கின்றாயா? நீ மிகுந்த த்திசா ,உன்னாலாகாத ெதான் மில்ைல. 
 
    ெஜ. என்ன ெசால் ம்? 
 
    சுகு. ெஜயேதவா, நாைளயதினம் த்தம் ஆரம்பிக்கு ன்பாக நான் 
          சுந்தரைன ேநாில் ஒ ைற கா ம்ப  ஏதாவ  யத்தனம் 
          ெசய்வாயா? அப்ப ச் ெசய்ைவயாகில் இந்த த்தம் எல்லாவற்ைற ம் 
          நான் நி த்திவி கின்ேறன், இைத மாத்திரம் எப்ப யாவ  
          ெசய், என் அரசில் பாதி த கிேறன். 
 
    ெஜ. ஐயேன! உமக்கு நான் இன் ம் என்ன ெசால்லப்ேபாகின்ேறன்? 
          உலகில் அசாத்தியமான காாியத்ைதக் ேகட்டால் என்ன 
          ெசால்வ ? என் யிைரக்ேக ம் த கின்ேறன் இ  அசாத்தியம். 
 
    சுகு. நானாகப்ேபாய்ப் பார்க்கின்றதா? 
 
    ெஜ. ஐையேயா! இெதன்ன டத்தனம்! உம  தைலையக்கண்ட டன் 
          அவர  ேசவகர்கள் ெவட் க் ெகாண் ேபாய் வி வார்கேள! 
          நீர் எப்ப  அவர  பாசைறக்குப் ேபாகப் ேபாகின்றீர்? 
          ேவண்டாம் நான் ெசால்வைதக் ேக ம். இந்தத் ேதவரதன் 
          சூரேசனன் பதினாயிரவர் இவர்கெளல்லாம் அவ க்குதவியாக 
          இ க்கின்றவைரயில் அவர் நாம் கூ ம்ப யான எதற்கும் 
          உடன்படமாட்டார். இந்த த்தத்தில் நாம் இவர்கைள ெயல்லாம் 
          அடக்கி வி ேவாமாயின் பலம் குன்றியபின் சிங்க ம் நாயின் 
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          சிேனகத்ைதத் ேத ெமன்  வழிக்குவந்  வி வார், பிறகு தானாக 
          உம்மிடம் வந்  மன்னிப் க் ேகட்பார், தான் ெசய்த ெதல்லாம் 
          தவெறன்  ஒப் க்ெகாண் , நான் ெசான்ேனேன 
          பா ம். 
 
    சுகு. சுந்தரா! சுந்தரா! இப்ப ம் வ ெமன்  நான்கனவி ம் 
          நிைனத்தவனல்லேவ!-ெஜயேதவா, இெதல்லாம் நிைன தாேன 
          கனவல்லேவ? 
 
    ெஜ. ஐயேன! மிக ம் மனத்தளர்வைடந்தி க்கின்றீர்; இப்ெபா  
          உடேன ெசன்  உமதந்தரங்கமான அைறயில் உறங்கும் 
          சற் . மிக ம் ஜாக்கிரைதயாக உம்ைமக்காக்கும் ெபா ட்  
          ேசவகர்கைள நியமித்தி க்கின்ேறன் அங்கு. ஒன் ம் அஞ்சாதீர்.- 
          ேசவகா! ஜாக்கிரைதயாக அைழத் ச்ெசல். (ஒ  ேசவகன் 
          வந்  சுகுமாரைன அைழத் ச் ெசல்கிறான்.)- ஐேயா 
          பாவம்! சுகுமாரா! உன் வ த்தெமல்லாம் சீக்கிரம் ஒழிவாய் 
          நீ மிகுந்த நற்குண ைடயவன், ஆகேவ இப்பாழ் உலகில் 
          இ க்கத்தக்கவனல்லன், சுவர்க்கேம உனக்குத்தக்க இ ப்பிடம், 
          சீக்கிரம் அங்கு ெசல்வாய்!-சாி இ வைரயி ம் நம  சூெதல்லாம் 
          சாிப்பட்ேட வந்த . இனி ெயன்ன ெசய்வெதன்  ேயாசிப்ேபாம். 
          எல்லாம் சாிதான்- சுந்தரன் ைசனியங்கள் எவ்வள  
          என்  நாம் நன்றாயறிவதற்கில்ைலேய. ெதய்வாதீனத்தால் 
          நம  ைகயில் அகப்பட்ட இந்த சூரேன ம் எவ்வள  பய த்தி ம் 
          ஒன் ம் ெசால்கின்றானில்ைல-ெஜயிப்பதாக சுகுமாரனிடம் 
          விைரவிற் கூறிவிட்டேபாதி ம், இவ்வள  உபபலம் 
          எனக்கி ந் ம் அந்த சிங்கத் டன் ேபார் ாிவ ெதன்றால் 
          பாதி பிராண டன்தான் ஆரம்பிக்கேவண்  வ கின்ற . 
          அவன  பைடகைள எப்ப  அைமத்தி க்கின்றாெனன 
          அறிந்தா ம் நலம், அ ம் ஒன் ம் ெதாியவில்ைல.- 
 
    [நான்கு ேசவகர்கள் சூரேசனைன ம் கு நாதைன ம் 
    இ ப் ச்சங்கி களால் கட் யவண்ணம் அைழத்  வ கின்றனர்.] 
 
    ேச. ெஜயேதவராஜேன! தாம் ஆக்கியாபித்தப  நாங்கள் நால்வ மாக 
          எவ்வளேவா வைதத் ப் பார்த்ேதாம் உயிர் ஒன்ைறதான் 
          மிகுத்திேனாம் ஆயி ம் இப்பாதகன் வாையத்திறக்கமாட்ேடன் 
          என்கிறான். 
 



 117

    கு. நான் ேஜாஸ்யம் பார்த்ேதன்! வாையத்திறக்க மாட்டார், 
          விட் விடேவண் ய தான். 
 
    ெஜ. சூரேசனா! ஆயின் உன்ைனக் ெகால் ம்ப  கட்டைளயிட 
          ேவண் ய  தான்.--உன்ைனக்கைடசி ைற ேகட்கின்ேறன். 
          உன்உயிைர ேயன் ணில் ேபாக்கிக்ெகாள் கின்றாய்? உன்ைன 
          இவ் க்குச் சிற்றரசனாக்குகின்ேறன், கூறிவி  சுந்தரன் 
          பைடத்ெதாைக ெயன்ன? அைவகைள அவன் நாைளயதினம் த்தத்திற்கு 
          எவ்வாறைமத்தி க்கின்றான்? ெசால் வி . உன் யிர் விட 
          இஷ்டேமா? அல்ல -- 
 
    கு. ஆமாம் அரேச! சனி எட்டாவ  ட் லாயிற்ேற! 
 
    சூ. என்னிஷ்டத்ைதக் கூறவா? 
 
    கு. கூறாேத ம்! கு பதிேனாராம் ட் க்கின்றார். 
 
    ெஜ. ஸ்!--நீெசால், அதன்ப  ெசய்கின்ேறன் நான் ேகட்டைத 
          மாத்திரம் கூறிவி  உனக்ெகன்ன ேவண் ெமன்றா ம் நான் 
          த கின்ேறன். கு நாதா! நீ ேபசாம . 
 
    கு. அல்ல ஐயா! தன் ன்றாம் ட் ந்தால் நான் என்ன 
          ெசய்வ ? 
 
    சூ. உன்ைனக் ெகால்லேவண் ம்! 
 
    கு. ேகட்டீர்களா? உங்க க்கு எட்டாவ  ட் ேல சனி! 
 
    ெஜ. என்ைனயா?-- ஆஹா!--ெகால்வ  தாேன? 
 
    கு. ெகான் வி ங்கள், ேஜாஸ்யம் தப் மா? 
 
    சூ. நான் ெகால்லாவிட்டா ம் உன்ைனக்ெகால்ல பதினாயிரம் ெபயர் 
          காத் க்ெகாண் க்கின்றார்கள் பயப்படாேத! 
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    கு. அவர் ஏன் பயப்ப கின்றார்? ஜன்மத்திேல ராகு சாகேவண் ய  
          தாேன, பயப்ப வாேனன்? 
 
    ெஜ. கு நாதா! ேபசாம  நீ. ஏன்? உங்க ைடய 
          சுந்தராதித்யதிைரராஜ சிம்மர் இல்ைலேயா? 
 
    கு. அவ க்கு ேஜாஸ்யம் ெதாி மா? 
 
    சூ. அவர் ேப யாகிய உன்ைனக் ெகால்லமாட்டார். 
 
    கு. அவ க்கு ேஜாஸ்யம் ெதாியா  ஆனால். 
 
    ெஜ. சாி! ஆனால் நீ சீக்கிரம் இறக்க ேவண் ய தான். 
 
    கு. இல்ைல! எப்ப  ெசால் ங்கள்--ஜன்மத்தில் குரபவாயிற்ேற 
          இவ க்கு; இவர் எப்ப  சாவ ? 
 
    சூ. சந்ேதாஷம்! ஆனால் உடேன ெகான்  வி ம்ப  கட்டைளயி  
          பாபி; இன் ம் வைதத் க்ெகால்லாேத. 
 
    கு. நீங்கள் பயப்படாதீர்கைளயா! தன் ன் -- 
 
    ெஜ. சூரேசனா! ேகவலம் அந்த சுந்தராதித்யன் ெபா ட்  நீேயன் 
          உயிர் இழக்கேவண் ம்.? 
 
    சூ. உன் டன் இ ந்  அரசா வைதவிட அவர் ெபா ட்  
          உயிர்வி வ  ேமலாகும்! 
 
    கு. தன் ஐந்தி ந்தால் இன் ம் ேமலாகும். 
 
    ெஜ. அப்ப  அவன் என்ன உங்க க்கு வாாிக்ெகா த்  வி வ ? 
 
    கு. ஆமாைமயா கு  ெகா க்கிறார், சுக்கிரன் பதிெனான் -- 
 
    சூ. ெகா க்கேவண் ேமா? அவர் குணெமான்ேற ேபா ம். 
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    கு. சனி ஐந்தி ந்தா ம் ேபா ம். 
 
    ெஜ. சத்தியவதிையக் ெகான்ற குணம்! அவன் குணத்ைதக் 
          ேகட்பாேனன்! 
 
    சூ. சீ! ேபசாேத! சத்தியவதிையக் ெகான்றவன் நீதான்; நான் 
          சத்தியஞ் ெசய்ேவன்! ேபா ம் பாபி! அவர  ெபயைர நீ 
          வாயால் உச்சாிக்க ம் தக்கவனல்லன். உன் குணெமங்ேக அவர் 
          குணெமங்ேக! இதிெலான்றில் ெதாியவில்ைலயா? இங்கி ந்  
          நி பம் ெகாண் வந்த தைன, அந்நி பத்தில் தன்ைன 
          எவ்வளேவா ஷித்தி ந்த ேபாதி ம், தனாயிற்ேற ெயன்  
          எவ்வளேவா மாியாைத ெசய் , அந்தட்சணேம ெகான்  
          விடேவண் ெமன்  ஆரவாாித்தத் தன் பைடகைளத் த த்  
          தாேன அவ க்குத் ைணயாய் எல்ைலவைரயிற் ெகாண் வந்  
          விட்டார் அந்த சீமான்! நீேயா சுகுமாரராஜ க்கு அவர் எ திய 
          நி பத்ைதப் பிாித் ப் பார்த் விட் , அைதக் ெகாண்  வந்த 
          தனாகிய என்ைன தர்மசாஸ்திரத்ைத ம் பாரா  வைதத் க் 
          ெகால்கின்றாய! இன் ம் என்ன ேபதம் ேவண் ம்? சீ! 
          நீ ஒ  க்ஷத்திாியனா?-- 
          
    கு. உங்கள் நட்சத்திரெமன்ன ெசால் ங்கள் ெசால் வி கின்ேறன் 
          க்ஷத்திரயனா அல்லவா என் . 
 
    ெஜ. உம்! உன்ைன இதற்குள் ெகான்  விடலாகா ! இன் ம் 
          வைதத் க்ெகால்லேவண் ம். அேட! இவைன அந்த ேமற்குச் 
          சிைறயில் அைடத்  ைவ ங்கள். இேதா நான் வ கின்ேறன. 
 
    சூ. ெஜயேதவா! நீ இறக்கும்ெபா  என்ைன நிைனத் க்ெகாள்! 
    (ேசவகர்கள் அவைன அைழத் ச் ெசல்கின்றனர்.) 
 
    ெஜ. இவ க்கு இவ்வள  மன உ தி எப்ப  வந்த ? 
 
    கு. சுக்கிர திைசயங்ேக! 
 
    ெஜ. கு நாதா! ேபா! (கு நாதன் ேபாகிறான்.) அந்த சுந்தரனிடம் 
          ெசல்பவர்க க்ெகல்லாம் அவன் தன்னிட ள்ள உ திையப் 
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          கட் வி கின்றான். இப்ப ப்பட்ட பதினாயிரம் ெபயர் உதவிையப்ெபற்ற 
          அத் ஷ்டைன நான் எத்தைனேகா  ைசனியம் 
          ெபற்றா ம் எப்ப  ெஜயிக்கப்ேபாகிேறன்!- நாைளயதினம் 
          எல்லாம் ெதாிந் வி கின்ற . இப்ெபா  நாம் ேபாய் நம  
          ைசனியங்கைள ெயல்லாம் சீக்கிரம் எச்சாித்  விட்  நாைள 
          காைல த்தசன்னதமாகும்ப  ெசால்லேவண் ம். இப்ெபா  
          தான் எல்ேலா ம் அ த் ப் ேபாஜனம் ெசய்  
          ெகாண் க்கின்றார்கள்ேபா க்கின்ற . நா ம் ேபாய் சீக்கிரம் 
          ேபாஜனம் த் க்ெகாள்ளேவண் ம். 
 
    ஒ  பைட ரன் ஓ  வ கிறான். 
 
    ப. எதிாிகள் வந் விட்டார்கள்! எதிாிகள் வந்  விட்டார்கள்! 
          அேதா வந் விட்டார்கள்! (ெவளியில் த்த ேகாஷம்) 
 
    ெஜ. ஆ! ஆ! அப்ப யா! 
 
    (விைரந்  பைட ர டன் ெவளியிற் ேபாகிறான்.) 
    -------------- 
 

நான்காம் அங்கம்.  ---   இரண்டாம் காட்சி. 
 
    இடம்: ம ைர அ கில் த்தகளம். 
    காலம்: சாயங்காலம். 
 
    ெஜயேதவன் ைசனியங்கள் நான்கு ற ம் ஓ கின்றன. 
    ஒ றமாக ேதவரதன் பதினாயிரவ ட் சில டன் ெஜயேகாஷத் டன் 
    வ கிறான்; மற்ெறா றமாக சுந்தராதித்யன் சில 
    ேசாழ ைசனியங்க டன் வ கிறான். 
 
    ேத. ெஜய! ெஜய! மகாராஜா! ெஜயித் விட்ேடாம்! ெஜயித் விட்ேடாம்! 
    ெஜயேதவர  ைசனியங்கள் அ டன் றிய க்கப்பட்  
    எங்கும் ஓ கின்றன. 
 
    சு. அதி க்கட் ம். சுகுமாரன் எங்ேக? யாராவ  பார்த்தீர்களா? 
 
    ேத. அவர் எங்ேகேயாகாேணாம். ெஜயேதவப்பாதகைன ம் காேணாம் 
    இரண்  ெபய ம் எங்ேகேயா ஓ ப்ேபாய் விட்டாற்ேபா க்கின்ற . 
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    சு. ேதவரதா! அவர்கைள எப்ப யாவ  நாம் ேத க் கண் பி க்க 
          ேவண் ம் விைரவில்! ேதவரதா! ேசவகர்கேள! ஞாபக மி க்கட் ம் 
          சுகுமார ைடய ேமனியில் ஒ  ேராமத்திற்கு ஆனி 
          ேநாிட்ட ேபாதி ம் நானிறந்தப ெயன்  எண் ங்கள். எப்ப யாவ  
          ேத க் கண் பி க்கேவண் ம். அப்ப க் கண் பி த்  
          அவைனத் தீங்கின்றி என்னிடம் ெகாண் வ பவ க்கு 
          லட்சம்ெபான் த ேவன். எங்கும் சுற்றிப் பா ங்கள். 
 
    (ேதவரதன் சில ைசனியங்க டன் ேபாகிறான்) 
 
    சுகுமாரன் சாதாரண ேபார் ர ைடயில் 
          பதினாயிரவ ட்சிலரால் ரத்தப்பட்  ஓ  வ கிறான். 
 
    சுகு. ஐேயா! இனித் தப்பவழியில்ைல! நான்கு ற ம் சூழ்ந்தனேர! 
 
    (சுந்தரா! சுந்தரா! என்  கூவிய வண்ணம் காயப்பட் க் கீேழவி கிறான்.) 
 
    சு. இேதா வந் விட்ேடன்! குமாரா! (தன் ேபார் ரர்கைள 
          அ த் த்தள்ளி) நில் ங்கள்! நில் ங்கள்! (சுகுமாரன் ழ்ந்  
          கிடக்கும் இடம்ேபாய்) குமாரா! குமாரா! (அவைன வாாி எ த் ) 
          க ைதகேள! நான் அவ்வள  கூறி ம் சுகுமாரைனக் 
          ெகால்லப்பார்த்தீர்கேள! ஐேயா ர்ச்ைசயானான்! அப்ப ேய 
          அைசயா  சுகுமாரைனத் ேதாள்மீ  எ த் ப் பாசைறக்கு வா ங்கள்! 
 
    ேதவரதன் ஓ  வ கிறான். 
 
    ேத. ஐயேன! பட்டணத்தில் மேனாரமாைவ அைடத்தி க்கும் 
          சிைறக்குத் தீயிட் விட்  எங்ேகேயா ஓ ப்ேபாய்விட்டான் 
          ெஜயேதவன்! அேதா தீ பற்றி ெயறிகின்ற ! இன் ம் அைர 
          நாழிைகயிற் சாம்பலாக ேவண் ய தான் எல்லாம்! நாம் 
          எப்ப ப்ேபாய்க் காப்பாற்றப்ேபாகின்ேறாம்? 
 
    சு. ஆ! ஆ!-ேதவரதா! சுகுமாரைனப் பாசைறக் கப்ப ேய 
          எ த் ச்ெசல்-நித்யாநந்தா! வா என் பின்பாக! மேனாரமா! 
          மேனாரமா! 
 
    (விைரந்ேதா கிறான்; நித்யானந்தன் பின் டர்கிறான் 
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    ேதவரதன், பைட ரர் சுகுமாரைன எ த் ச் ெசல்கின்றனர்) 
    ----------------- 
  

நான்காம் அங்கம் ---   ன்றாம் காட்சி. 
 
    இடம்: சிைறச்சாைல. காலம்: இர . 
 
    மேனாரமா இ ம் ச் சங்கி களால் கட்டப்பட்  அ த வண்ணம் 
    நிற்கிறாள். 
 
    ம. -ஐேயா! நான்எதற்ெகன்ற ேவன்? என் பிதாவின் விதிையக் 
          குறித்த ேவேனா? என் பா ங் கதிையக் குறித்த ேவேனா? 
          என் பிராணநாதாின் சதிையக் குறித்த ேவேனா? 
          என் பதிையக்குறித்த ேவேனா? இப்ப  ஒன்றின்ேமெலான்றாய் 
          எல்லாம் ஏககாலத்தில் வந்  ேநரேவண் மா? அன்றி ம் 
          இந்த ஒவ்ெவா  விஷயத்தி ம் ஏேதா சூ  நடந்தி க்கின்றெதனத் 
          ேதான் கின்றெதனக்கு; பிதா வேயாதிகர் தான், ஆயி ம் 
          அவர் ஒ  காரண மின்றி திடீெரன்  இறக்கேவண் ய 
          காரணெமன்ன? அம்மட் ம் அவர் இறந்தேத நலம், இல்லாவி ன் 
          தன்னரைச ம் என்ைன ம் தன தி கண்ெணனப் பாவித்தி ந்தவர் 
          அரசும் ேபாய், நா ம, இக்கதிக்காளானைதக் கண் ப்பாராயின் 
    என்னமனம் வ ந்தியி ப்பார்! ஐேயா! என்ைன 
          இச்சிைறயி லைடத்த பாதகர்கள் இறந்  கிடக்கும் என் பிதாவின் 
          சவத்த கில் அ ெகாண் ந்தைத ம் க தா  ஈ  
          இரக்கமின்றி என்ைன இங்கு ெகாணர்ந்  அைடத் ச் ெசன்றனேர! 
          சுகுமாரராஜன் நம்ைமச் சிைறயி ம்ப  இவ்வா  
          கட்டைளயிட் ப்பாேரா? அவர் மிகுந்த நற்குண ைடயவராயிற்ேற, 
          என் பிராணநாத ம் அவைரப்பற்றி கழ்ந் ேபசியி க்கின்றார். 
          தான் என்மீ  காதல் ெகாண் ந் ம், தன் ேநய ம் நா ம் 
          ஒ வர்மீெதா வர் காதல் ெகாண் ப்பைதயறிந்த டன் 
          கமலர்ச்சி டன் எம்ைமத் தம்பதிகளாக ெந நாள் 
          வா ம்ப  ஆசீர்வாதம் ெசய்த ண்ணிய ஷன் இவ்வா  
          தகப்பைனப் பறிெகா த்த என்ைனச், சிைறயி டக் 
          கட்டைளயிட்ட ப்பாரா? ஒ ேவைள நானவர்மீ  காதல் 
          ெகாள்ளாததன்ெபா ட்  ெபாறாைமெகாண்  என்ைன வ த்த 
          எண்ணினேரா? அல்ல -ஐேயா! அைத நிைனக்க ம் என்ெனஞ்சம் 
          த மா கின்றேத!-ஒ ேவைள ெஜயேதவர் ேநற்ைறயதினம் 
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          இங்கு நம்மிடம்வந்  கூறியப  தன் தங்ைக யிறந்ததின்ெபா ட்  
          என்மீ  ேகாபங்ெகாண்  இவ்வா  என்ைனச் 
          சிைறயி ட்  என்பதிைய ம் அரைச ம் ைகக்ெகாண்டனேரா? 
          ஐேயா! இைதப்பற்றி நிைனத்தால் எங்கு எனக்குப் 
          பயித்தியம் பி த் ப்ேபாகின்றேதா என்  இந்த இரண் தினங்களாக 
          நான் இைதப்பற்றி க தாதி ப்பதற்கு எவ்வளேவா 
          யன் ம் என்மனைதவிட்  இவ்விஷயம் அகலமாட்ேடெனனகின்றேத! 
          ேவ  எைதநிைனக்க வாரம்பித்தா ம் இ ேவ 
          சீக்கிரம் கியாபகத்திற்கு வந் வி கின்ற !-சீ! நாம் ணில் 
          வ த்தப்படா , இைதக்குறித்  சற்  தீர்க்காேலாசைன 
          ெசய் பார்க்கேவண் ம். நம  பிராணநாதர் சுகுமார 
          ராஜ ைடய தங்ைகயாகிய சத்தியவதியின்மீ  காதல் 
          ெகாண் ந்  அவைள, விவாகஞ்ெசய்  ெகாள்ளத் 
          தீர்மானித்தி ந்த  உண்ைம யாயி ந்தி க்குமா? இ க்கலாம். 
          என்னிடம் தான் காதல் ெகாண் ந் ம் என்ைன விவாகஞ் 
          ெசய் ெகாள்வ  அசாத்தியெமனக் கூறிய  அந்த சத்தியவதிக்கு 
          வாக்களித்தி ந்ததின் ெபா ட்டாயி க்கலாம். ஆயி ம் 
          நம்ைமக் கண்டபின் நம்மீேத அவர் உண்ைமயான காதல் 
          ெகாண்டார் என்பதற்குச் சந்ேதகமில்ைல. எைத நான் 
          அறியாவிட்டா ம் அைத நான் நன்றாய் அறிேவன். ஆயி ம் 
    சத்தியவதிைய அதன்ெபா ட் க் ெகால்வாேனன்? - 
          ஐேயா! என் பிராணநாதர் ஒ கா ம் அவ்வா  ெசய்தி க்கமாட்டார்! 
          நற்குணேம உ ெவ த்த அவேரா ஹத்திக்குடன்ப வார்! 
    அ ம் உறங்கும் ெபா  ெகால்வாேரா? ஒ கா மிரா  ஒ கா மிரா !- 
    ஆயி ம்-ஆயி ம்-ஐேயா! நிைனக்க ம் எந்ெநஞ்சம் பகீர் 
          என்கின்றேத! -ஆயி ம் ெஜயேதவர் கூறியப  அந்த சத்தியவதிக்கு 
          வாக்களித்தி ந்ததினின் ம் தப்பித் க்ெகாள்ள 
          அம்மாைத ஒ ேவைள -ஈசேன! ஈசேன! அப்ப யிரா  
          இரா !-சத்தியவதியின்மீ  தாம் ன்  காதல்ெகாண் ந்த ம் 
          அப்ெபண்ைணத் தாம் விவாகம்ெசய் ெகாள்ள வாக்களித்தி ந்த 
          விஷய ம் இைதெயல்லாம்பற்றி நமக்கு ஒ வார்த்ைத ம் 
          அவர் கூறவில்ைலேய! அன்றி ம் திடீெரன்  அன்ைறயதினம் 
          என்னிட ம் கூறா  ம ைரைய விட் ச்ெசன்றனர்! 
          இவ்விஷயங்கைளெயல்லாம் ேநாக்குமிடத்  சந்ேதகத்திற்கிடங்- 
          ெகா க்கின்றனேவ! சந்ேதகத்திற்கிடங்ெகா க்கின்றனேவ!- 
          சீ! மேனாரமா! நீ ேயன் த்தியற்றவைளப்ேபால் 
          ணில் சந்ேதகங்ெகாண்  க்கிக்கின்றாய்! இ  தவ !- 
          ஆம் சந்ேதகமில்ைல உத்தம ஷனான அவேரா உடன்ப வார் 
          ெபண்ெகாைலக்கு? ஒ கா ம் உடன்படார். இதில் ஏேதா 
          சூதி க்கின்ற ! ெஜயேதவன் ஏேதா ெபாய் ைரத்தி க்க 
          ேவண் ம் என்னிடம். என் பிராணநாதைர ேநாிற்கண்  ேகட்டால் 
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          எல்லாம் விளங்கக்கூறிவி வார் என்பதற்குத் தைடயில்ைல. 
          என்ன மதியில்லாதவள் நான்! ணில் அவர்மீ  
          சந்ேதகங்ெகாண்ேடன், பிராணநாதா! பிராணநாதா! 
          மன்னி ம்!-ஐேயா இச்சிைறயினின் ம் நான் எப்ெபா  
          ெவளியிற் ேபாகப்ேபாகின்ேறன்? ஐேயா! நான் எப்ெபா  
          என் பிராணநாதைர என் கண்ணாரக் காணப்ேபாகின்ேறன்? 
    ஆ! இச்சிைறயி ந்தா ம் என் பிராணநாதர் என் டன் இ ப்பாராயின் 
          நான் எவ்வள  சந்ேதாஷ ள்ளவளாயி ப்ேபன்! 
          ஒ ைற பார்த்தால் ேபா மவைர. நான் பார்ப்ேபனாயின் 
          என்ைன இப்ெபா  வாட் ம் சந்ேதகங்கெளல்லாம் நீங்கிவி ம். 
          ேநாிற்ேகட்டால் என்னிடம் ெபாய் ைரயா  எல்லாம் 
          விளங்கச் ெசால் வி வார்-ெஜயேதவர் கூறியப  அந்த 
          சத்தியவதியின் ேமாதிர ம் அவர் கரத்தில் இ க்கின்றேதா 
          இல்ைலேயா என்  அறிந் ெகாள்ேவன்-ஐேயா! அவர் 
          சத்தியவதிையக் ெகான்றி க்கமாட்டார் ெகான்றி க்கமாட்டார்! 
          ஆ! என் பிராணநாதைர எப்ெபா  காணப்ேபாகின்ேறேனா! 
          எப்ெபா  என் மனைதவாட் ம் சந்ேதகெமல்லாம் நீங்க 
          அவ டன் சந்ேதாஷமா யி க்கப்ேபாகின்ேறேனா!- ஐேயா! 
          இச்சிைறச்சாைலயினின் ம் தப்பி ெவளியிற்ெசல்ல ஒ மார்க்க ம் 
          லப்படாதி க்கின்றேத! எத்தைன காலம் நான் 
          இதில் கழிக்கேவண் ெமன்  என்தைலயில் எ தியி க்கின்றேதா! 
          ஐேயா! இப்பாதகர்கள் என் ராஜ்யத்ைத எ த் க்ெகாள்வைத 
          யார் ேவண்டாெமன்ற ? என்ைன ெவளியில்விட்  
          என் பிராணநாதைரப் பார்க்கும்ப ச் ெசய்தாற் ேபா ேமெயனக்கு! 
          ஆ! இன் ம் இரண்  நாள் அவைரப்பாரா  இச்சிைறயிேலேய 
          அைடபட் க்கேவண்  வந்தால் என் உயிர் 
          ேபாகேவண் ய தான்!- பிராணநாதா! பிராணநாதா! 
          நான் இங்கு வ ந்திய கின்ேறேன! நீர் எங்கி க்கின்றீேரா 
          இப்ெபா ? இங்குவந்ெதன்ைன இச்சிைறயினின் ம் 
          வி விக்க லாகாதா?-ஐேயா! இெதன்ன கூச்சல்? ஆ! 
          ெதன் றமாக தீ பற்றி வ கின்றேத! சீக்கிரத்தில் அத்தீ 
          இச்சிைறச்சாைலைய ம் தகித் வி ேம! ஆ! நான் என்ன 
          ெசய்யப்ேபாகின்ேறன்! என்ன ெசய்யப்ேபாகின்ேறன்! 
          நானிங்ேகேய இறக்கேவண் ய தாேனா! இேதா தீயான  
          விைரவில் பற்றி வ கின்ற ! வ கின்ற ! பிராணநாதா! 
          பிராணநாதா! நான் உம்ைம ஒ ைறேய ம் காணா  இப்ப ேய 
          இறக்கேவண்  வந்தேத! வந்தேத! இேதா தீபற்றிவிட்ட  
          இச்சிைறைய ம்! பற்றிவிட்ட ! பிராணநாதா! பிராணநாதா! 
          நான் இறக்கின்ேறன்! இறக்கின்ேறன்! உம்ைம நான் 
          ம ப ம் எந்த ஜன்மத்தில் காணப்ேபாகின்ேறேனா! 
          பிராணநாதா! பிராணநாதா! (கீேழவி கிறாள்) 
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    சுந்தராதித்யன் விைரந்  வ கிறான். 
 
    சு. மேனாரமா! மேனாரமா! எங்கி க்கின்றாய்! எங்கி க்கின்றாய்! 
          இேதா வந் விட்ேடன்! 
 
    ம. பிராணநாதா! பிராணநாதா! ( ர்ச்ைசயாகிறாள், சுந்தராதித்யன் 
          அப்ப ேய அவைளத் க்கிச்ெசல்கின்றான்) 
    ----------------- 
    

நான்காம் அங்கம்.  ---  நான்காம் காட்சி. 
 
    இடம்: அந்தப் றம். 
    காலம்: இர . 
 
    மேனாரமா வ கிறாள். 
 
    ம. இனி வ ந்தியாவெதன்ன? நான் இந்த உயர் குலத்திற் 
          பிறந்ததற்கு என் கடைமப்ப  ெசய்யேவண் ம். இனிேயாசிக்க 
          ேவண் யெதான் மில்ைல. ேயாசிக்கேவண் யெதல்லாம் 
          ேயாசித்தாயிற் . வந்த டன் கூறிவிடேவண் ம், பிறகு-பிறெகன்ன? 
          இறக்கேவண் ய தான். நாம் வந்தவழி!-ஐேயா! நான் 
          அந்த தீ பற்றிய சிைறயிேலேய அப்ப ேய ம ந் ேபாயி க்கலாகாதா? 
          அப்ப யிறக்கும்ப  ேநாிட் க்குமாயின் இைவகைளெயல்லாம் 
          ஒன் மறியா  சந்ேதாஷமாய் இறந்தி ப்ேபேன! 
          நான் ெகா த் ைவக்கவில்ைல. இக்கஷ்டங்கைளெயல்லாம் 
          அ பவித்திறக்கேவண் ெமன்  என் தைலயில் எ தியி ந்த  
          ேபா ம் ஈசேன! ஈசேன! என் கடைமப்ப  நான் 
          நடக்க மன உ திையத் தந்த ம். இேதா வ கின்றார். 
 
    சுந்தராதித்யன் வ கிறான். 
 
    சு. சுகுமாரன் இன் ம் ர்ச்ைச ெதளியவில்ைல. 
 
    ம. சற் ரத்தில் நில் ம்! என்ைனத்தீண்டாதீர்! உம்மீதாைண 
          என்ன கில் ெந ங்காதீர்!- 
 
    சு. மேனாரமா!- 
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    ம. ராஜகுமாரா!- 
 
    சு. ராஜகுமாரா!- 
 
    ம. ஆம். ராஜகுமாரா, இனி தாம் என் ெபயாிட்ெடன்ைன அைழக்க 
          ேவண்டாம். நான் ஆைணயிட் விட்ேடன். நீர் 
          க்ஷத்திாியகுலத் தித்தவரானால் என்ெசால்ைல மீறி நடக்கமாட்டீர். 
 
    சு. இெதன்ன?- 
 
    ம. நான் உம்ைம த ல்சிலேகள்விகள் ேகட்கேவண் ம். அதற்கு 
          பதில் கூ ம் ன் , பிறகு மற்  விஷயங்கைளெயல்லாம் 
          ேயாசிக்கலாம். என்னிடத்திற் ெபாய் ைரப்பதிற் பயனில்ைல. நான் 
          எல்லா உண்ைம ம் அறிேவன்-அந்த ேமாதிரம் யா ைடய  
          உம் ைடய விர ல் வரேவண் ய காரணம் என்ன?-என்ன 
          சும்மாயி க்கின்றீர் பதில் கூறாமல்! ெவட்கமாயி க்கின்றேதா? 
          அப்ெபா ெதங்ேகேபாய  அ ? ெசய்யத் ணிந்தமனம் 
          ெசால்லத் ணியவில்ைலேயா? 
 
    சு. ெபா ! ெபா ! அவசரப்படாேத!- 
 
    ம. நான் ெபா த்தெதல்லாம் ேபா ம் இனிநான் ெபா க்கேவண் ய 
          நிமித்தியமில்ைல. ராஜகுமாரா! தம  குணமறியா  ேமாசம்ேபாேனன்! 
          தாம் சிலகாலத்திற்கு ன் என்ைன விவாகம் ாிய 
          யா  அதற்கு தைடெயான் றி க்கின்றெதல்லேவா கூறினீர். 
          அத்தைடையத்தாம் நீக்கிவிட்டதாக எண்ணியி க்கின்றாற்- 
          ேபா க்கின்ற திப்ெபா , உமக்கி ந்த தைடெயனக்கு 
          ேநர்ந்ததிப்ெபா , உம்ைம நான் விவாகஞ் ெசய் ெகாள்ள 
          யா ! நீர் என்ைன ற்றி ம் மறந் வி ம். மறந் விட்  
          உமக்குத் தக்கெபண்ைண மணம் ாி ம் இனிேமல்- 
 
    சு. ஐேயா! ஐேயா!-எனக்குப்பயித்தியம் பி க்கின்ற !- 
          அவசரப்படாேத! அவசரப்படாேத! உனக்ெகான் ம் ெதாியா - 
          நான் ெசால்வைதக்ேகள்!-இைதச்சற் பார் ன் - 
 
    ம. நான் அைதப்பார்க்கமாட்ேடன். 
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    சு. ஐேயா! என்மீதில் ேகாபம்ெகாள்ளாேத! -அவசரப்பட்ெடான் ம் 
          ெசய்யாேத!-என்ைன மன்னிப்பாய்!-கண்ேண! 
          இைதச்சற் ப்பார்! (நி பத்ைதக் ெகா க்கிறான்) 
 
    ம. (அைத இரண்டாகக் கிழித்ெதறிந் ) மன்னிப்பதாவ ! யார் 
          மன்னிப்ைபத் தாம் ேகட்கேவண் ேமா அங்குெசன்  ேக ம்! நான் 
          உம்ைம மன்னிக்கேவண் ய நிமித்தியமில்ைல. ேவண் ெமன்றால் 
          எனக்கு நீர் இைழத்த பிைழகைளெயல்லாம் மன்னிக்கிேறன். 
          அவ்வளேவ நான் ெசய்யக்கூ ம். இன் ம் எதிாி ந்  என் 
          ேகாபத்ைத ம் க்கத்ைத ம் அதிகமாக்காதீர்! நீர் விைட 
          ெபற் க்ெகாள் ம். 
 
    சு. ஐேயா!...இைதப்பார்!...இைதப்பார் சற் !... 
 
    ம. நான் பார்க்கமாட்ேடன்! பார்ப்பதி ம் பிரேயாசனமில்ைல. 
          நான் உம்ைம என்ன மன்னித்தேபாதி ம் உம்ைம மணம் 
          ாிேவன் என்  மாத்திரம் இனி கனவி ம் எண்ண 
          ேவண்டாம். ஸ்ேவ ேக  ராஜ ைடய ெபண் தன் 
          நா நகெரல்லாம் இழந்  என்ன ஈன ஸ்திதிக்குவந்தேபாதி ம் 
          ஹத்திெசய்யத் ணிந்த ஓர் ஆடவைன அவன் எப்ப ப்பட்ட 
          மகா ஷனாயி ம் தன் யி ள்ளள ம் மணம் ாியாள் என்  
          உ தியாய் நம் ம்- ேநரமாகின்ற  விைடெபற் க்ெகாள் ம் 
          இனி பிரேயாஜனமில்ைல நான் கூறிவிட்ேடன். கிழக்கி திக்கும் 
          சூாியன் வடக்கி தித்தா  திப்பான் என் தீர்மானம்மாறா  
          - நீர் என்ைன இக்ேகாலங் கண்டதற்காக சுவாமி ம்ைம 
          மன்னிப்பாராக!-அேதா! உம  விர க்கும்ப யான 
          என் ேமாதிரத்ைதக் ெகா த் ப்ேபாம். அ  உம  விர க்கதக்கதல்ல. 
 
    சு. நான்-ெகா க்க-மாட்ேடன். 
 
    ம. ேவண்டாம் சத்தியவதி ேதவிையக் ெகான்றதற்கறி குறியாக 
          அந்த ேமாதிரத்ைதயணிவ ேபால என்னாவிக்கும் உைல- 
          ைவத்ததற்கறிகுறியாக இைத ம் நீேர அணிந்தி ம்- 
          இேதா! இைத ம் எ த் க்ெகாள் ம். இ  என் விர ல் 
          இ ப்ப  தகுதியல்ல (அவெனதிாில் எறிந் ) ராஜகுமாரா! 
          நீர் ெசய்ததற்ெகல்லாம் சுவாமி உம்ைம மன்னிப்பாராக! 
          நான் விைடெபற் க் ெகாள் கிேறன்! என்ைன மறந் வி ம் 
          கனவி ம் நிைனக்க ேவண்டாம். என்ைன ம ப ம் பார்க்க ம் 
          யலேவண்டாம். இறந்தபின் ேவண் ெமன்றால்பா ம். 
          இேதா நா ம் சத்தியவதி ேதவியாகிய என் தங்ைகெசன்ற 
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          இடம் ெசல்லப்ேபாகின்ேறன்! நான் உம்ைம இப்ெபா  
          மன்னித்தப  சுவாமி ம்ைம மன்னிப்பாராக! (ேபாகிறாள்) 
 
    சு. நான் உயிேரா  இ க்கின்ேறன்!-இல்ைல? -உயிேரா  
          இ க்கின்ேறன்!-கன காணவில்ைல!-இல்ைல!-நான் - 
          சுந்தராதித்யன் தாேன!-மேனாரமா அல்லவா இப்ெபா திங்கி ந்த ?- 
          ஆம்! ஆம்!-ஆம்!- மேனாரமா! என்மீ  இவ்வா  
          சந்ேதகங்ெகாள்வதாவ ?-நான் சத்தியவதிையக் ெகான்றதாக 
          நிைனத்தனேள!-எனக்குப் பயித்தியம் பி க்கவில்ைல! இல்ைல! சீ! 
          நான் என் மனைத சுவாதீனப் ப த்தேவண் ம்-இல்லாவிட்டால் 
          பயித்தியம் பி த் ப்ேபாம்-இப்ெபா தில்ைலேய!- 
          என்ன எண்ணினாள்? -நான் சத்தியவதிையக் ெகான்ேறன்?- 
          இந்த ேமாதிரம்!-யா ைடய !-நான்தான் சத்தியவதிையக் 
          ெகான்ேறன்!-ேகட்பாேனன்?-சந்ேதகமில்ைல!-சந்ேதகமில்ைல!- 
          இப்ெபா  -மேனாரமாைவ ம் ெகால்கின்ேறன்! 
          ெகான் விட்ேடன்!-இறந்தபிறேக காண்ேபன்! இம்ேமாதிரத்ைத ம் 
          அணிகின்ேறன்! ெகான்ேறன்! ெகான்ேறன்! 
          பாபி இ வர்கைள ம் ெகான்ேறன்! ெகான்ேறன்! 
 
    (ெவறிெகாண்ேடா கிறான்) 
 
    மேனாரமா ம ப ம் வ கிறாள். 
 
    ம. சீ! எப்ப யி ந்தேபாதி ம் கைடசி ைறயாயிற்ேற 
          ெயன்றாயி ம் நல்வார்த்ைத கூறா  அ ப்பிவிட்ேடாேம! ஐேயா! 
           ஹத்திக் குடன்பட்ட ம் என்ெபா ட்டல்லவா? ஆய்விட்ட ! 
          இனி ேயாசிப்பாேனன்? சீக்கிரம் இறப்பதற்குச் சித்தஞ் 
          ெசய்யேவண் ம்--இெதன்ன நி பம்--இைதப் ப த் ப் பார்க்கும்ப  
          அவ்வள  மன்றா  ேயன் ேகட்டார்? என்ன பார்ப்ேபாம்-- 
          சுந்தராதித்ய திைர ராஜ சிம்ம க்கு--என்ன இவ க்கு 
          யாேரா எ தியதாக இ க்கின்றேத! யார் எ திய  பார்ப்ேபாமா? 
          இதில் தவறில்ைல அவேர பார்க்கும்ப  நம்ைமக் ேகட்டாேர! 
          (ப த் ப் பார்க்கிறாள்.) இப்ப க்கு--சத்தியவதி!--சத்தியவதி 
          ேதவி எ திய ! ப த் ப் பார்ப்ேபாம் ஆ!--ஆ!-- 
          என்ன மதிேமாசம் ேபாேனாம்!--நன்றாய்ப் பார்க்கின்ேறன்! 
          நன்றாய்ப் பார்க்கின்ேறன்!--சந்ேதகமில்ைல!-- 
          ஐேயா! உண்ைம இப்ப யாயி ந்த !--பிராணநாதா! 
          பிராணநாதா! பிராணநாதா!-- 
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    [ ர்ச்ைசயாகிறாள்.] 
    ------------------------------- 
 

நான்காம் அங்கம்.----  ஐந்தாம் காட்சி. 
 
    இடம்-அரண்மைனயின் ஓர் பக்கம். 
    காலம்-மாைல. 
 
    சூரேசன ம் ேதவரத ம் வ கிறார்கள். 
 
    சூ. ஆனால் ெஜயேதவர் இறந்  விட்டார் என்றா கூ கின்றீர்? 
 
    ேத. ஆம் சந்ேதகமில்ைல பாபி ஒழிந்தான். 
 
    சூ. அவ்வள  சுலபமாகக் கூறி விடாதீர். எனக்ெகன்னேமா சந்ேதகமா 
          -யி க்கின்ற . 
 
    ேத. சந்ேதகெமன்ன இன் ம்? நான் தான் கண்ணாரக் கண்ேடேன 
          இன் ம் சந்ேதகெமன்ன? மற்றவர்கைளக்ெகால்ல அப்பாதகன் 
          ட் ய தீ அவைனேய எறித்த . அவன  உடல் கவசம் த யன 
          ெவல்லாம் அப்ப ேய உ கிக் கிடந்தைதக் கண்ேடேன!-- 
 
    சூ. ேவ  யா ைடயதாகவாவ தி க்க லாகாதா? 
 
    ேத. இல்ைல இல்ைல எனக்கு நன்றாய்த் ெதாி ேம! 
 
    கு. சாி! என்ன சண்ைட? நான் ேஜாஸ்யம் பார்த்  யார் சாிெயன்  
          ெசால்  வி கின்ேறன். சாி, என்ன சமாசாரம் ெசால் ங்கள். 
 
    ேத. ஒன் மில்ைல, ெஜயேதவன் இறந்தாெனனக் கூறினால் 
          நம்பமாட்ேடன் என்கிறார் இவர். 
 
    கு. இறந்தாரா ெஜயேதவர்? இறந்தாரா? இறந்தாரா? 
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    ேத. ஆமாம், நான் என் இ கண்களாற் கண்ேடன். 
 
    கு. சாி! சாி! சாி! இறந்தானா என் தங்ைகையக்ெக த்த பாதகன்? 
 
    ேத. யார் இறந்த ? 
 
    சூ. அவர் என்னேவா உள கின்றார் பயித்தியத்தில், அைதேயன் 
          ேகட்கின்றீர்?-அதி க்கட் ம், இப்ெபா  நம் ைடய 
          சுந்தராதித்ய ைடய கதி என்னவாயிற்ேறா? அவைர எப்ப  
          ஐயா நாம் ேத க் கண்  பி ப்ப ? 
 
    ேத. அைதத்தான் கூற வந்ேதன் ன்  உன்னிடம். நான் 
          மா ேவடம் ண்  ஆங்காங்கு ெசன்  ேத ப்பார்க்கப் ேபாகின்ேறன். 
          என்ன ெசால் கின்றாய் நீ? 
 
    சூ. ஆம் அப்ப ச் ெசய்தேல நலம். எப்ெபா  றப்படப்ேபாகின்றீர்? 
 
    ேத. உடேன றப்படப் ேபாகின்ேறன். உன்னிடம் கூறிவிட் ப் 
          ேபாகேவ வந்ேதன், எனக்கு விைடயளிப்பாய். 
 
    சூ. ஆம். உடேன றப்ப ம். நீர் ேபாகும் காாியத்தில் ெஜயம் 
          ெபற்  வ ராக! 
 
    ேத. நித்யாநந்தர் எங்ேக? அவாிட ம் ெசால் விட் ப் ேபாகேவண் ம். 
 
    சூ. பிரேயாஜனமில்ைல. அேதா ப த் றங்குகின்றார் பா ம். 
          சுந்தராதித்யர் காணாமற்ேபான  தல் அவர் ஒ வாிட ம் 
          ேபசுவதில்ைல. எந்ேநர ம் ங்கியவண்ணமா யி க்கின்றார். 
          அவ க்கு நித்ராநந்தர் என்  ெபயர் ைவத்தி ந்தால் நன்றாயி க்கும். 
          இப்ெபா தவ க் கிரண்ேட ேவைல. உறங்குகின்ற  
          உண்ப , உண்ப  உறங்குகின்ற ; அவ்வளேவ. 
 
    ேத. எ ப்பிப் பார்க்கின்ேறன். [நித்யானந்தைன எ ப்ப அவன் 
          எ ந்தி ந்  இவர்கள் கத்ைத உற் ப்பார்த் விட்  ம ப ம் 
          ேபசாமல் ப த் க்ெகாள்கிறான்.] 
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    ேத. ஐயா! சற்  எ ந்தி ைமயா ெசால்கின்ேறன். 
 
    நி. நான் உறங்குகின்ேறன் - எ ந்தி க்கமாட்ேடன்- இன் ம் 
          ேபாஜனத் க்குக் காலமாகவில்ைல. 
 
    சூ. சாி! நான் ெசான்னால் ேகட்டீரா! 
 
    ேத. ஆம் பிரேயாஜனமில்ைல. எனக்கு ேநரமாகின்ற  நான் 
          வ கின்ேறன். (ேபாகிறான்) 
 
    சூ. அப்ெபா ேத நிைனத்ேதன்! அப்ெபா ேத நிைனத்ேதன்! 
          ஐேயா! ெகாஞ்சம் ன்  கூறியி க்கலாகாதா இந்த பயித்தியமிைத?- 
          ஏ! பயித்தியேம! என்ன பார்த் க் ெகாண் க்கின்றாய்? 
 
    கு. சாி! ேஜாஸ்யம் தப்பா ! இந்த வ ஷம் அந்த பாபி இறக்க 
          ேவண் ெமன்  அப்ெபா ேத ேஜாஸ்யம் ெசான்ேனன். 
          சாி! தீர்ந்த !- கி பழி வாங்கப்பட்டாள்! 
 
    சூ. ஐேயா! இந்த இழைவ அப்ெபா ேத ெசால் யி க்கக் கூடாதா? 
 
    கு. ெசான்னால் என்ைன அந்த பாபி உடேன ெகான்  விட் ப்பாேன! 
          என் ஜாதகத்தில் நான் எண்பத்ேதழாவ  வயதில் 
          இறப்ேபன் என்ெற தி யி க்கின்றேத! 
 
    நி. (எ ந் ) யார் அ  என் க்கத்ைதக் ெக க்கின்ற ? 
 
    கு. நானல்ல! நானல்ல! 
    [ஓ ப்ேபாகிறான். நிதயானந்தன் ம ப ம் ங்குகிறான்.] 
 
    சூ. நான் தல் தல் ெஜயேதவைனக் கண்ட டேன எனக்கு 
          இவன் தான் நாம் ேத ம்ப யான ஆள் என்  ேதாற்றிய . 
          ஐேயா! நான் அப்ெபா ேத பழிவாங்காமற் ேபாேனேன! என் 
          ைகயாற் ெகால்லப்படாமல் அவனிறப்பதா! இவ்வள  ரம் 
          யன் ம் என்சபதம் ண்ேபாவதா?- ஆயி ம் அப்பாதகன் 
          இன் ம் மண்மீதிற்றான் இ க்கின்றாெனன எனக்குள் ஏேதா 
          ஒன்  ெசால்கின்ற . அவன் தானாகத் தீயில் ழ்ந்திறப்பவனா? 
          பயங்காளி! ஒ கா ம் தற்ெகாைல ாியான். உயிேரா ப்பானாயின்!- 
          ேநற்ைறய தினம் நம்ைமக்கண்  கரந்ெதாளிந்தவனாயி க்குமா? 
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          அவைன இன் ெமா ைற நான் உயிேரா  காண்ேபனாயின்?- 
          திைரராஜ சிம்ம ைடய கதி இப்ப யாக ேவண் மா! 
          எப்ப ப்பட்டவர்க்கும் உலகில் ஒ  காலத்தில் க்ஷீணதிைச 
          சம்பவிக்கின்றதல்லவா? சீ! நாம் எப்ப யாவ  அவைரத் 
          ேத க் கண் பி க்கேவண் ம். அவர் நமக்காக பட்ட 
          பாட் ற்கு நாம் இவ்வளவாவ  பிரதி ெசய்யேவண் ம். 
    (ேபாகிறான்.) 
 
    எதிர் றமாக மேனாரமா ம் சுகுமார ம் வ கிறார்கள். 
 
    ம. சுகுமார ராஜேன! நீர் என்ன கூறி ம் பயனில்ைல. அவைரக் 
          ெகான்றபாபி நான் சீக்கிரம் இறத்தேல தகுதி. நான் இத்தைன 
          காலம் தாமதித்தேத தவ . 
 
    சுகு. அம்மா, சுந்தராதித்யர் ஒ கா ம் தற்ெகாைல ாியமாட்டார். 
          அவர் தன  தந்ைத தாயாாிடம் அவ்வா  வாக்களித்தி க்ககின்றார். 
          அதனின் ம் தவறமாட்டார், என் ெசால்ைல நம் ம். 
 
    ம. எப்ப யி ந்தேபாதி ம் நிரபராதியாகிய அவைர இக்ேகாலங் 
          கண்ட பாபியாகிய நான் மண்மீதி த்தல் நல்லதல்ல. நான் 
          நாைளயதினம் காைல இறக்கத் தீர்மானித் விட்ேடன். 
 
    சுகு. அம்மா, அ  நியாயமல்ல நான் ெசால்வைதக் ேக ம். 
          ேதச ம் பைற சாற் ம்ப  கட்டைளயிட் க்கின்ேறன். 
          எங்ெகங்கும் பதினாயிரவர் உ மாறித் ேத கின்றனர். எப்ப யாவ  
          அவர் எவர் ைகயிலாவ  அகப்படாமற் ேபாகமாட்டார். 
 
    ம. நான் நம்பவில்ைல. அவர் இந்ேநரம் உயிர் விட் ப்பார் 
          இப்பாபி யி க்கும் வியில் தா மி ப்ப  நலமல்லெவன் !- 
          சுகுமார ராஜேன! என்ைனத் ெதாந்திர  ெசய்யாதீர். நான் எப்ப ம் 
          நாைளய தினம் காைல இறக்கேவண் ம். 
 
    சுகு. அம்மா! ஆனால் நான் ஒன்  ெசால் கின்ேறன் ேக ம். 
          எனக்கு விைடயளி ம். நா ம் ேபாய்த் ேத ப் பார்க்கின்ேறன். 
          இன் ம் எட்  தினங்க க்குள் அவைர நான் உம்மிடம் ெகாண் வந்  
          ேசர்க்காவிட்டால் நீர் உமதிஷ்டப்ப ச்ெசய் ம். இதற்காவ  
          இைச ம். பி வாதம் ெசய்யாதீர்.- என்ன ெசால் கின்றீர்கள்? 
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    நி. [எ ந் ] ேபாஜனம் ெகாள்ளக் காலமாய்விட்ட . 
 
    ம. நித்யாநந்தா! நித்யாநந்தா! என் பிராணநாதைரப் பற்றி- 
          ஏதாவ  உனக்குத் ெதாி மா? 
 
    நி. உயிேரா க்கின்றார் - வ கின்ேறன் என்  ெசால் விட் ப் 
          ேபானார் - வ வார். 
 
    சுகு. எங்ேக ேபானார்? எங்ேக ேபானார் ெதாி மா உனக்கு? 
 
    நி. ெதாியா  - எல்லாம் வ வார்! [ேபாகிறான்] 
 
    சுகு. அம்மா, இப்ெபா தாவ  என்ன ெசால் கின்றாய்? 
 
    ம. ஆம் அப்ப ேய ஆகட் ம். நீர் கூறியப  எட்  நாள் பார்க்கின்ேறன் 
          இன் ம். அதற்குள் என் பிராணநாதைர நான் காணாவிட்டால் 
          உயிர் வி ேவன். இ  சத்தியம்! [ேபாகிறார்கள்.] 
    ------------------------------------- 
 

ஐந்தாம் அங்கம். ---  தல் காட்சி. 
 
    இடம் - சமய நல் ாில் ஓர் தி. 
    காலம் - மாைல. 
    சுகுமார ம் சூரேசன ம் மா ேவடம் ண்  வ கின்றனர். 
 
    சூ. இந்த ஊ க்குத்தான் ேநற்ைறயதினம் வந்ததாக வழியில் 
          ேகள்விப்பட்ேடன். அைடயாளங்க ெளல்லாம் சாியாகத்தான் 
          இ க்கின்றன. ஆயி ம் இ க்கின்றைதப்பார்த்தால் த்தி ஏேதா 
          மா பட் க்கின்றாற்ேபா க்கின்ற . ஒ வ ட ம் ேபசா  
          ஓர் வித பார்ைவ டன் எந்ேநரம் திாிந்தவண்ணமாய் 
          இ க்கின்றாராம்- 
 
    சுகு. சாி! அப்ெபா ேத நிைனத்ேதன்! அப்ெபா ேத நிைனத்ேதன்! 
 
    சூ. பார்ப்ேபாம். நாம் என்ன ெசய்யலாம்? அப்ப  யி க்காெதன்  
          ேகா ேவாம். சீக்கிரம் கண்  பி க்கேவண் ம். வா ம் 
          ஊைரச்சுற்றிப் பார்ப்ேபாம். [ேபாகிறார்கள்.] 
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    மற்ெறா றமாக கு நாத ம் ஒ  பிச்ைசக்கார ம் வ கிறார்கள். 
 
    பி. ஐயா! - பரேதசி ஐயா! - ஒ  காசு ெகா ங்ைகயா! - 
          காதைடச்சிகி  ேபாகுைதயா! - தர்மம் தைலகாக்குைமயா! 
    [ஒ  பாட்  பா கிறான்.] 
 
    கு. ஏ! நீயார்? 
 
    பி. நான் பரேதசி ஐயா! 
 
    கு. சாி, எந்த ஊர்? 
 
    பி. பக்கத் ப்பட் க்காைடயா! - ஒ  காசு ெகா ங்ைகயா! 
 
    கு. சாி, உன் ெபயெரன்ன? 
 
    பி. இ ளப்பைனயா- 
 
    கு. உன் தகப்பனார் ெபயர்? 
 
    பி. இெதல்லாம் என்னாத் க்கு ேகக்கைரங்க ஐயா? ஒ  காசு 
          ெகா ங்ைகயா - 
 
    கு. சத்! பாத்திர மறிந்  பிச்ைசயிடேவண் ம். சாி, உன்சமாசார 
          ெமல்லாமறியாமல் எப்ப  ெகா ப்ப ? உன் பாட்டனார் ெபயர்? 
 
    பி. ெதாியாைதயா. - 
 
    கு. ேபானால் ேபாகிற . உன்வயெதன்ன? 
 
    பி. அ ம் ெதாியாைதயா- 
 
    கு. சீ! - நீ பிறந்தநட்சத்திரமாவ  ெசால். சாி, என்னலக்கினம்? 
          என்னராசி? என்னதினம்? என்னபட்சம்? 
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    பி. இெதல்லாம் எனக்ெகன்ன ெதாி ைமயா? காதைடச்சிகி  
          ேபாகுைதயா! - 
 
    கு. சீ! இெதல்லாம் ெதாியாமல் உனக்குக் ெகா க்கலாகா . 
          பிறகு உன் ஜாதகம் எப்ப யி க்குேமா? அைதப்பார்த்தல்லேவா 
          சாி, ேஜாசியம் கணித்  உனக்கு ெகா த்தால் தர்மமாகுமா 
          இல்ைலயா என்  ேயாசித் க் ெகா க்கேவண் ம். ேபா!- 
 
    பி. ஐயா! இத்தைனேபர் ேபாைரங்கேள தர்மவான் ஒ த்த மில்ைலயா! 
          ஆத் மா எல்ேலா க்கும் ஒண் தா ங்கேள! ஒ  
          காசு ெகா க்கமாட்டீங்களா? [ஒ  பாட்  பா கிறான்.] 
 
    சுந்தராதித்யன் தைலவிாி ேகாலமாய் வ கிறான். 
 
    பி. (அவனிடம் ேபாய்) ஐயா! - உங்கைள பார்த்தா தான் 
          ண்ணியவாைனப்ேபால் ேதா . ைகேயபார்த்தா ெகா க்கிற 
          ைகயாட்டமி க்கு . ஐயா! ஒ  காசு ெகா ங்கேள! ெராம்ப 
          ேகக்கேல! ஒ  ஆத்மாேவ காப்பாத் ங்கேள! ெசத் ப்ேபாேரேன! 
          (சுந்தரன் அவ க்கு ஒ  ெபான்ைனத் த கிறான்) ஐயா! 
          ெபான் ! ெபான் ! எனக்கா? எனக்கா? - 
 
    சு. ஆமாம். 
 
    பி. ெபான் ! ெபான் ! ெபான் ! - ஐேயா! மார் அைடக்கு ! 
          அைடக்கு ! 
    [கிேழவி ந்  மாள்கிறான். சுந்தராதித்யன் அவன கிற் ேபாய் 
    சற்  ேநரம் அைசவற்  நின்  பிறகு பித்த ெவறியால் சிாித்  
    அவன  கப்பைரைய ம் த ைய ம் எ த் க்ெகாண்  
    அவைனப்ேபால் பா கிறான்.] 
 
    சுகுமார ம் சூரேசன ம் ம ப ம் ன்ேபால வ கிறார்கள். 
 
    இ வ ம். அேதா! அேதா சந்ேதகமில்ைல! 
 
    சுகு. சுந்தரா! 
 
    சு. வாஸ்தவம்! - ெசால் யி க்கேவ ம்! 
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    சூ. மகாராஜா! எங்கைளத்ெதாியவில்ைலயா உமக்கு? 
 
    சு. ஒ  ஊாிேல ஒ  ராஜா இ ந்தானாம் - ஹா! ஹா! 
 
    சூ. ஐயா! உங்க க்கு நிஜமாக எங்கைளத்ெதாியவில்ைலயா? அல்ல  - 
          நான் சூரேசனன் இேதா சுகுமார ராஜன்! எங்கைள 
          நன்றாய்ப்பா ம் இப்ப த்தி ம்பி. 
 
    சு. ம ைரப்பட்டணம் ெதாி மா? - ம ைரப்பட்டண தியிேல 
          மண - சுகமாய் வா ம்! - தங்ைகெசன்ற இடம் - ஹா! ஹா! 
 
    சுகு. ஐேயா! சுந்தரா! சுந்தரா! உனக்கு இக்கதி ம் வாய்க்கேவண் மா! 
          உன்ைன இக்ேகாலத்தி ம் நான் காணேவண்  வந்தேத! 
 
    சு. ஊாிேல இ க்கக்கூடா ! - நீங்கள் ெசால் ங்கைளயா - 
          ெசத் ப்ேபாகலாமா? - சீ! ெகான் விடலாம்! அல்லவா! - எத்தைன 
          ெபயைர? - என் ெபயெரன்ன? ேவ க்ைக! - உலகம் பலவிதமா? 
          ஒ  விதமா? - ஒ தரம் இரண் தரம் ன் தரம்! 
 
    சூ. ஐயா! உங்க ைடய ெபயெரன்ன? நீங்கள்யார்? 
 
    சு. ன்  ெபயர் - அேதா ன்றாவ ! - எல்லாம் கணக்கு - 
          எண் ெம த் ம் - கண்ெணனத்தகும் ப த்ேதன்! ப த்ேதன்! 
 
    சூ. ஐயா! எங்க டன் வ கின்றீர்களா தாம் ெகாஞ்சம்? 
 
    சு. என்ைன ெகான்  வி கின்றீர்களா? ெகான்  வி கின்றீர்களா? 
          ெகான்  வி ங்கள் வ கின்ேறன் - உன்ைன மன்னித்ேதன்! 
          மனப் ர்வமாக மன்னித்ேதன் - ஆ! ம ைரப்பட்டண தியிேல! - 
 
    சுகு. சூரேசனா! பயித்தியம் திர்ந் விட்ட ! இனி தி ம் வ  
          அசாத்தியம் - ஆயி ம் எப்ப யாவ  இனி இவைர நாம் 
          விடலாகா , நம் டன் அைழத் ச்ெசல்ல வைகேத  - ஈசேன! 
          ஈசேன! 
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    சு. ஈசன் இல்ைல ஐயா! - இ ந்தால் இப்ப யி ப்ேபனா நான்! - 
          நான் ேபாய் ேத ப்பார்கின்ேறன். 
 
    சூ. எங்ேக ஐயா ேபாகின்றீர்கள்? நா ம் வரவா? 
 
    சு. உங்க க்கு பயித்தியம் பி த் ப்ேபாயி க்கின்றதா? 
 
    சூ. ஆமாம்! ஆமாம்! 
 
    சு. எத்தைன ெபயைரக் ெகான்றீர்கள் நீங்கள்? 
 
    சூ. ஓ! ஆயிரம் ெபயாி க்கும். 
 
    சு. ஆனால் நாம் இ வ ம் ெசத் ப்ேபாய் விடலாமல்லவா? 
          வா ங்கள். [ேபாகிறான்.] 
 
    சுகு. சூரேசனா! நா ம் பயித்தியம் பி த்தவர்ேபால் அவ டன் 
          ெசன்றால் தான் பயன்ப ம். ேவ  வழியில்ைல. அப்ப ேய 
          நாம் அ கில் இ ந்  ெகாண்  பிறகு ெசய்யேவண் யைதப் 
          பார்க்கேவண் ம். 
 
    சூ. ஆமாம். ேவ வழியில்ைல. 
    [பின் ெதாடர்கிறார்கள்.] 
 
    ----------------    
 

ஐந்தாம் அங்கம்.  ---இரண்டாம் காட்சி. 
 
    இடம்:- ம ைர அரண்மைனயிேலார் அைற. 
    காலம் - பகல். 
 
    மேனாரமா ம் சுகுமார ம் வ கிறார்கள். 
 
    ம. நீர் ஒன் ம் அஞ்சேவண்டாம். எல்லாவற்ைற ம் கூறிவி ம். 
          இனி என்மேனாதிடம் குைறயா . 
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    சுகு. ஒன் மில்ைல, அவ ைடய த்தி ஏேதா சிறி  
          சபலப்பட் க்கின்ற  - நம் ைடய கியாபகேமயில்ைல - 
 
    ம. ஏன் ஒளிக்கின்றீர்? பயித்தியம் பி த்தி க்கின்ற  என்  
          கூறிவி ம். 
 
    சுகு. உம் - ஒ மாதிாியாகத்தானி க்கின்றார் - ஆயி ம் நாம் 
          அைதாியப்படேவண் யதில்ைல - சீக்கிரத்தில் மாறிவி ெமன்ேற 
          நிைனக்கின்ேறன். 
 
    ம. ஈசேன! ஈசேன! - 
 
    சுகு. அம்மா! வ த்தப்படேவண்டாம். எதற்கும் சுவாமியி க்கின்றார். 
          நான் நம  நாட்  சிறந்த ைவத்தியர்கைள விசாாித்ததில், 
          அவர்கள் அவ க்கு ர்வ கியாபகம் ஏதாவ  வ மாயின் 
          பிறகு தக்க ஔஷதத்ைதக் ெகா த்  மாற்றிவிடலாெமன்  
          கூ கின்றார்கள். நாங்கள் எவ்வளேவா யன்  பார்த் ம் 
          ர்வ கியாபகம் அவ க்குச் சிறி ம் வராம க்கின்ற . 
          ஆயி ம் நீங்கள் ேபசிப்பார்த்தால் அவ க்கு எப்ப ம் மனம் 
          தி ம்  ெமனத்ேதான் கின்ற . ெமல்ல ெமல்லப் ேபசிப் 
          பார்க்கேவண் ம். சிறி  கியாபகமி ந்தேபாதி ம் ேபா ம். 
          ஏதாவ  ஒ  விஷயத்தில் ன் ேபால் எண் ம் சக்திவ மாயின் 
          பிறகு நாம் பயப்படேவண் யதில்ைல 
 
    ம. உங்களால் ஆகாத  என்னால் ஆகப்ேபாகின்றேதா? என்ைன 
          அவர் கண்ெண த் ம் பார்க்கப்ேபாகின்றாேரா? 
 
    சுகு. அப்ப  பார்த்த டன் ெவ ப்பாராயின் ர்வகியாபகம் 
          வந் விட்டதல்லவா? அ ம் நலேம. பிறகு நாம் சாிப்ப த்திவிடலாம் - 
          அவர் வ ம் சமயமாயிற் ; ஏதாவ  ேபாக்குச் 
          ெசால்  ெமல்ல இங்கு அைழத் வ ம்ப  சூரேசன க்குக் 
          கட்டைளயிட் க்கின்ேறன். தாம் மிக ம் மேனாைதாியமாய் 
          இ க்கேவண் ம். பார்த்த டன் தாம் வ ந்தி ஏதாவ  
          க்கபடலாகா . இப்ெபா  ெகாஞ்சம் உ வேம 
          மாறியி க்கின்ற . அேதாவ கின்றார். 
 
    ம. எேதா? எேதா? [ தியில் பார்த் .] அ வா? - அவரா? என் -.. 
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    சுகு. ஆம். மேனாதிடத்ைதக் ைகவிடாதீர். 
 
    ம. நீர் ஏேதா தவறாக எண்ணியி க்கின்றீர். அவர் உ ேவ 
          இல்ைலேய! - ஐேயா! 
 
    சுகு. சந்ேதகமில்ைல உற் ப்பா ம் - 
 
    ம. ஆம் ஆம்! அவர்குரல்தான்! ஈசேன! ஈசேன! - என் பாவிக் 
          கண்ணால் நான் எப்ப க் காண்ேபன்! 
 
    சுகு. அம்மா, ைதாியமாயி ம் ைதாியமாயி ம். 
 
    சுந்தராதித்ய ம் சூரேசன ம் பா க்ெகாண்  வ கிறார்கள். 
 
    ம. ஆ! பிராணநாதா! பிராணநாதா! 
 
    சுகு. அம்மா, மனைத திடப்ப த்திக்ெகாள் ம்; இ தான் சமயம் 
          நாங்கள் பக்கத்தைறயிற் ேபாயி க்கின்ேறாம். தாம் ெமல்ல 
          சாந்தமாய் அவ க்குப் ர்வகியாபக ேமதாவ  வ ம்ப  
          ேபசிப்பா ம். 
 
    சூ. ஐயா! இங்குதானி க்கேவண் ம் நான் ம ப ம் 
          வ கிறவைரயில், பிறகு பிச்ைச ெய ப்ேபாம். 
 
    சு. இல்ைல! இல்ைல. - வ கிேறன் நா ம். 
 
    சூ. உம்! - பிச்ைசக்காரனிடம் அைழத் க்ெகாண்  ேபாய் வி ேவன். 
 
    சு. இல்ைல! இல்ைல! - இ க்கிேறன்! இ க்கிேறன். 
 
    சூ. ஆம்! - உட்கா  மப்ப ப்ேபாய். 
 
    [சுகுமார ம் சூரேசன ம் ேபாகிறார்கள்.] 
 
    சு. ேபாகக்கூடா ! - தப்பிதம்தாேன! - ஹா! ஹா! 
          ராஜாவாயி ந்தானாம்! - உம் - 
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    ம. பிராணநாதா!- 
 
    சு. ம ைரக்கு வழிேபாகுதா? - பிச்ைசக்காரன் வ வான் வழியில்! 
 
    ம. பிராணநாதா! பிராணநாதா! என்ைன உமக்குத்ெதாியவில்ைலயா? 
          ஐேயா! என்ைனத்தி ம்பிப்பா ம், இப்ப  ெகாஞ்சம் பா ேம. 
 
    சு. இராத்திாி என்ன நாழிைக? 
 
    ம. ஐேயா! பிராணநாதா! பிராணநாதா! உம்ைமக்ெகா ம் பாவி 
          இக்ேகாலத்திற் கண் ம் உயிர்வாழ்ந்தி க்கின்ேறேன! 
          பிராணநாதா! உமக்கு என்ைனச்சிறி ம் கியாபகமில்ைலேயா? அல்ல  
          நம்ைம இக்ேகாலங்கண்ட பாபிையக் கண்ெண த் ம் பார்க்க 
          லாகாெதன்  இவ்வாறி க்கின்றீேரா? பிராணநாதா! நான் 
          பாபிெசய்தெதல்லாம் தவ , தவ ! நிரபராதியாகிய உம்மீ  
          சந்ேதகங்ெகாண்  உம்ைம ைவத ப்பிேனன்! ஐேயா! 
          அந்நி பத்ைதநீர் என்னேவண் ம் அப்ெபா பாரா  உம்ைம 
          இக்கதிக்குக்ெகாண்  வந் விட்ேடன்! பிராணநாதா! பிராணநாதா! 
          என்ைன மன்னி ம்! என்ைன மன்னி ம்! ஐேயா! உம் ைடய 
          மேனாரமா இவ்வள  ேவண் க்ேகட்கும்ேபா  நீர் 
          மனமிரங்கலாகாதா? 
 
    சு. யார்? யார்? யார்? 
 
    ம. ஐேயா! என்ைன உமக்கின் ம் ெதாியவில்ைலயா! நான் 
          உம் ைடய மேனாரமாவாயிற்ேற! உம  ெசாந்த மேனாரமாவாயிற்ேற! 
          உம  காத யாகிய மேனாரமாவாயிற்ேற! 
 
    சு. மேனா - ரமா? - 
 
    ம. ஆம் ஆம் ஆம் ! - 
 
    சு. ம - ேனா - ரமா இறந் விட்டாள்! 
 
    ம. ஐேயா! இேதா இ க்கின்ேறேன! இேதா இ க்கின்ேறேன பாபி! 
 
    சு. மேனாரமாைவ - ெகான் விட்ேடன் நான்! 
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    ம. ஐேயா! இல்ைலேய! - இல்ைலேய! நான்தான் உம்ைம 
          இக்ேகாலங்கண்ேடேன! பிராணநாதா! பிராணநாதா! என்ைன 
          மன்னிக்க மாட்டீரா இன் ம்! 
 
    சு. ெபா வி ந்தால் - சுகமாய்வா ம் - நம்பலாம் - ஏன் 
          நம்பக்கூடா ? - வாத்தியார் - பிள்ைளகள் - பதம் என்றால் - 
          ஹா! ஹா! 
 
    ம. ஐேயா! ஈசேன! ஜகதீசா! - பிராணநாதா! உமக்கு பைழயகியாபகம் 
          சிறி  மில்ைலயா? நீர் இன்னாெரன்றாவ  கியாபகமில்ைலயா? 
          பிராணநாதா! நீர் சுந்தராதித்யராயிற்ேற! நான் 
          மேனாரமாவாயிற்ேற! என்ைன தி ப்பரங்குன்றில் ேகாட்ைடயினின் ம் 
          காப்பாற்றினீேர! பிறகு உம  காயத்ைத நான் ஆற்றிேனேன! 
          நாம் இ வ ம் ஒ வர்மீெதா வர் காதல்ெகாண்ேடாேம! 
          பிராணநாதா! என்ைனேய விவாகம் ெசய் ெகாள்வதாக 
          சத்தியம்ெசய்  ெகா த்தீேர! ஒன் ம் கியாபகமில்ைலயா? 
 
    சு. கன ! - ெபான்மண்டபத்தில் ங்கக்கூடா ! - ஏன் ன்ேப 
          ேபாகவில்ைல? - தவ தான், தவ தான். 
 
    ம. பிராணநாதா! பிராணநாதா! என்ைனப் பா ேம இப்ப . நான் 
          ேமாதிர ெமான்  ெகா த்ேதேன அதாவ  கியாபக மி க்கின்றதா? 
          அ  - 
 
    சு. இல்ைல! - இல்ைல! என்ைகயில் இல்ைல! - நான் ெகான்ேறன் - 
          அறிகுறியாக அணிகின்ேறன்! - எ த் க்ெகாள்ளாேத - 
          ேவண் க் ெகாள் கின்ேறன். - 
 
    ம. அதாவ  கியாபகமி க்கின்றதா? அதாவ  கியாபகமி க்கின்றதா? - 
          எேதா காட் ம் ைகையப் பார்ப்ேபாம் - சற்  காட் ம். 
 
    சு. நான் காட்ட மாட்ேடன்! நான் காட்ட மாட்ேடன்! என்ைனக் 
          ெகான்  வி ங்கள் ெகான்  வி ங்கள்! ெகா க்கமாட்ேடன் 
          ெகா க்கமாட்ேடன்! 
 
    ம. இப்ப  காட் ம் நான் எ த் க்ெகாள்ளவில்ைல. 
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    சு. ஐேயா! மாட்ேடன் மாட்ேடன் நான் ெசத் ப்ேபாய் வி கின்ேறன். 
          ெசத் ேபாய்வி கின்ேறன்! 
 
    ம. இப்ெபா  ைகையக்காட்டாவிட்டால் பிச்ைசகாரனிடம் 
          அைழத் க்ெகாண்  ேபாய்வி ேவன்! 
 
    சு. ஐேயா! ேவண்டாம்! ேவண்டாம்! 
 
    ம. இல்லாவிட்டால் இப்ப வா ம். உட்கா ம் ைகையக்காட் ம் 
          ேமாதிரத்ைதக்காட் கின்றீரா என்ன? இப்ெபா  பிச்ைசக்காரைன 
          அைழத் க்ெகாண் வரவா? 
 
    சு. ேவண்டாம்! - ேவண்டாம்! - இேதா காட் கின்ேறன் - 
          எ த் க்ெகாள்ள மாட்டீர்கேள! 
 
    ம. இல்ைல காட் ம். அப்பா! இதாவ  ெதாிந்தால் ேபா ம்! 
 
    சு. ஒ வாிட ம் கூறேவண்டாம்! 
          [ெமல்ல விரைலத்திறந்  ேமாதிரங்கைளக் காட் கிறான்.] 
 
    ம. பிராணநாதா! இ யா ைடய ? 
 
    சு. ஐ ஐேயா! ேகட்கேவண்டாம்! ேகட்கேவண்டாம்! பயித்தியம் 
          பி த் ப்ேபாகும். ெசால்லமாட்ேடன்! - ெசால்லமாட்ேடன்! 
 
    ம. ஆனால் இேதா ேபாய் பிச்ைசகாரைன அைழத்  வ கின்ேறன். 
 
    சு. ஐஐேயா! ேவண் க்ெகாள் கின்ேறன் ேவண்டாம் ேவண்டாம்! 
 
    ம. பிறகு ெசால் ம் யா ைடய ? 
 
    சு. பிச்ைசகாரன் இல்ைலேய? - 
 
    ம. இல்ைல. 
 
    சு. ஆைணப்ப ? 
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    ம. இல்ைல. யா ைடயதிந்த ேமாதிரம்? 
 
    சு. ெதாியவில்ைல - மறந்  - கியாபகம் - 
 
    ம. கூப்பிடவா? 
 
    சு. ேவண்டாம் ேவண்டாம் - கியாபகம் வ கின்ற  வ கின்ற ! 
          - யா ைடய ? - யா ைடய ? - ெசால்லமாட்டீர்கள்? - 
          சத்தியவதி! நான்தான் ெகான்ேறன் - சுந்தரா! பழிவாங்கு! 
          பழிவாங்கு! - நம்பினாள்! யார்? - ெபயெரன்ன? - 
 
    ம. ஆமாம் ெபயெரன்ன? ெபயெரன்ன? 
 
    சு. ெசால்லமாட்ேடன்! - நான் ெசத் ப்ேபாய் வி கிேறன்! - 
 
    ம. நான் பிச்ைசக்காரைன அைழத் க்ெகாண்  வந் வி கிேறன். 
 
    சு. இல்ைல! இல்ைல! இல்ைல! ெசால் கிேறன்--ம-ேனா-ர-மா!-- 
          இரண்  ெபயைர ம்--ெகான் விட்ேடன்--அறிகுறியாக 
          அணிகின்ேறன்--நம்பினாள்! நம்பினாள்!-- 
 
    ம. ஐேயா! பிராணநாதா! நான் நம்பவில்ைலேய நம்பவில்ைலேய! 
          அப்ெபா  மதிேமாசம் ேபாேனேன! பிறகு அந்நி பத்ைதப் 
          பார்த்த டன் எல்லாம் ெவளியாயிற்ேற! 
 
    சு. யார்?--நி பேம !--பார்க்கமாட்ேடன்--பயனில்ைல- 
          பாடத்ெதாி மா?-- (பா கிறான்.) ம ைரப்பட்டண தியிேல 
          மணவாள  நா மாய்ப் ேபாைகயிேல-- 
 
    ம. ஐேயா! ம ப ம் பழயப த் தி ம்பிவிட்டேத மனம்! 
          இனிெயன்ன ெசய்வ ?--பிராணநாதா! நாமி வ ம் ஒன்றாய்ப் 
          பா ேவாேம ஒ  பாட்  அதாவ  கியாபகமி க்கின்றதா?-- 
          ஈசேன! இ தான் என்கைடசி பிரயத்தனம்- 
 
    [ ன்னாளில் தான் சுந்தராதித்ய டன் பா ய ஓர் பாட் ன் 
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    இரண்ட ையப் பாட சுந்தராதித்யன் மற்ற இரண்ட கைள ம் 
    குளறிப்பா  மயக்கமாகி கீேழ வி ந்  ர்ச்ைசயாகிறான்]. 
 
    ம. ஆ! பிராணநாதா! பிராணநாதா! 
          
          சுகுமார ம் சூரேசன ம் ஓ வ கிறார்கள். 
 
    இ வ ம். என்ன! எனன!-- 
 
    ம. இறந் விட்டாேரா? இறந் விட்டாேரா? 
 
    சூ. இல்ைல! இல்ைல! ர்ச்ைசயாயி க்கின்றார். 
          அஞ்சேவண்டாம் என்ன சமாசாரம்? 
 
    ம. நான் என்ெனன்னேவா கூறி ம் பழயகியாபகம் வரவில்ைல. 
          வில் நாங்களி வ ம் ன்  ஒன்றாய்ப்பா ய பாட்ைட 
          அதாவ  கியாபகமி க்கின்றதா என்றறியப் பா ேனன்-- 
 
    சுகு. ஆம் ஆம்--பிறகு? 
 
    ம. உடேன எ ந்தி ந்  மற்ற இரண்ட ம் உரக்கக்கூவி 
          அப்ப ேய கீேழ வி ந் விட்டார்! 
          
    சுகு. அம்மா! மிக ம் சந்ேதாஷம் தாம் இனி வ ந்தேவண் யேதயில்ைல. 
          எப்ெபா  அப்பாட் ன் இரண்ட ம் பா னாேரா அப்ெபா ேத 
          அவ க்குப் ர்வகியாபகம் சிறி  உதித்தி க்க ேவண் ம். 
          இனி நாம் பயப்படேவண் யதில்ைல. ர்ச்ைசயாயி க்கின்றார். 
          ேவெறான் மில்ைல. அ ேவ ர்வகியாபகம் வந்ததற்ெகா  அறிகுறி. 
          இனி நம  அரண்மைன வயித்தியர்கள் ெசான்னப  ஔஷதம் ெகா த்  
          பைழய ஸ்திதிக்குக் ெகாண் வந்  விடலாம். 
 
    நித்தியாநந்தன் வ கிறான். 
 
    நி. ங்குகின்றார்-ஒ வ ம் எ ப்பக்கூடா . 
 
    சூ. உண்ைமதான் அம்மணி! இப்ெபா ேத அந்த ஔஷதத்ைதக் 
          ெகா த் விட்டால் நலம். பிறகு ர்ச்ைச ெதளிந்தால் உட்ெகாள்வ  
          க னமாயி ப்பி ம் இ க்கலாம். அப்ப ேய பக்கத்தைறக்கு 
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          எ த் ச் ெசல்ேவாம். 
 
    சுகு. ஆம் ஆம்-நித்தியாநந்தா! அந்தபக்கம் பி ப்பாய்!- 
    (சுந்தராதித்யைன எ த் ச் ெசல்கின்றனர். 
          மேனாரமா கண்ணீ டன் பின் டர்கிறாள்.) 
    --------------------------------------------------------- 
    

ஐந்தாம் அங்கம். --- ன்றாம் காட்சி. 
 
    இடம்:- மேனாரமாவின் அைற. 
    காலம்:- மாைல. 
 
    சுந்தராதித்யன் மஞ்சத்தின் மீ றங்க, அவன் பக்கத்தில் 
          மேனாரமா உட்கார்ந்தி க்கிறாள். 
 
    ம. ஈசேன! எப்ப யாவ  என் பிராணநாதைர பைழயஸ்திதியில் 
          எனக்கு விைரவில் அளி ம். பிறகு நான் அந்தக்ஷணம் 
          இறந்தா ம் ெபாிதல்ல. நான் இந்த ஜன்மத்தி ம் மற்ற 
          ஜன்மங்களி ம் ெசய்த பிைழ க க்ெகல்லாம் ேவ  எவ்விதத்திலாவ  
தண் ம். 
          இவ்விஷயத்தில் மாத்திரம் மன்னித்த ம். என்பிராணநாதர் 
          இப்ெபா  ர்ச்ைச ெதளிந்ெத ந்தி க்கும்ெபா  பைழய 
          ஸ்திதியில் எ ந்திராவிட்டால் என் யிைர உடேன ேபாக்கிக் 
          ெகாள் ேவன். இ  சத்தியம்! எல்லாம் உம  அ ள்-வயித்தியர்கள் 
          குறித்தகாலம் ெந ங்கிவிட்ட . இவ்வைறைய ன் ேபாலச் சிறி ம் 
          மாறாமல் ேஜா த்தி க்கின்ேறாமா? ஏதாவ  தவறியி க்கப் ேபாகின்ற !- 
    ஒன்  மில்ைல எல்லாம் அப்ெபா தி ந்த- வண்ணேம யி க்கின்ற . 
          உண்ைமெயல்லாம் கூறி என்ைன மன்னிக்கும்ப  நான் எ திைவத்த 
    நி பம் ஒன் தான் திதாயி க்கின்ற . எப்ப ம் அைத எ ந்த டன் 
          பார்ப்பார். இைதப்பார்த்த பிறேக நாம் இவர் எதிாில் வரேவண் ம். 
          காலமாய் விட்ட  நாம் மைறந்தி க்கேவண் ம். பிராணநாதா!- 
          அயர்ந்  நித்திைர ெசய் ம் கம் ேபால இ க்கின்ற ! 
          யா ம் ஈசன் ெசயல் நம்மாெலன்ன இ க்கின்ற ? 
          நாழிைகயாய் விட்ட ! 
          ஈசேன! ஈசேன!-பிராணநாதா! நீர் பைழய பிரக்ைஞ டன் 
          எ ந்தி ப்பீராக! 
          (பின் றமாய்ப் ேபாய் மைறந்  ெகாள்கிறாள். 
          சுந்தராதித்யன் விழித்ெத கிறான்.) 
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    சு. ெந ேநரம் உறங்கிவிட்ேடன்! என்ன கன !-யார் அ ? 
          (எதிாி க்கும் கண்ணா யில் தன் ைவக்கண் ) 
          சுந்தராதித்யா!- நான் என்ன கன  காண்கின்ேறனா என்ன?- 
          இல்ைல! இல்ைல! எல்லாம் உண்ைமயாயி க்குமா? - 
          மேனாரமா!-மேனாரமாவின் ைகெய த் !- 
          (மேனாரமாவின் நி பத்ைத எ த் ப்பார்க்கிறான். அந்த சமயம் 
          மேனாரமா அவன் பின்பாகவந்  அவைன த்தமி கிறாள்.) 
 
    சு. (அவைளக்கட் யைணத் ) ஈசேன! ஈசேன!-மேனாரமா! 
          இ  கனவல்லேவ? கண்ேண! காத -நான் உன்ைனக்காணப் ெபற்ேறேன!... 
 
    மா ேவடன் ண்ட ெஜயேதவன் விைரந்ேதா  வ கிறான். 
 
    ெஜ. காதகா! நான் உன்ைனக்காணப் ெபற்ேறேன! 
 
    (தன் உைடவாைள சுந்தரன் க த்தின்மீ  ச, அைதத் த க்கும்ெபா ட்  
          கு க்காகவந்த மேனாரமாவின் க த்தில் அ  பட, அவள் 
          மரணகாயத் டன் கீேழ ழ்கிறாள்.) 
 
    ம. பிராணநாதா! நீர் தப்பி-பிைழ ம்! 
 
    சூரேசனன் விைரந்ேதா  வ கிறான். 
 
    சூ! பாதகா! அகப்பட்டாய் என் ைகயில்! கிைய நிைனத் க் ெகாள்! 
 
          (ெஜய ேதவைன ெவட் கின்றான்.) 
 
    ெஜ. ஆ! என்-சபதம்- ந்த . (மறிக்கின்றான்.) 
 
    சு. இெதன்ன? இ ம் கனவா? - அல்ல  என் பயித்தியமா? 
 
    ம. இல்ைல இல்ைல! நிைன  தான்!- பிராண நாதா! 
          என் பிராணன் ேபாகிற ! என்ைன உம  மனப் ர்வமாக 
          மன்னித்ததாகக் கூ ம்! 
 
    சு. கண்ேண! கண்ேண! அப்ப ேய! அப்ப ேய! நீயல்லேவா 
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          என்ைன மன்னிக்கேவண் ம். 
 
    சூ. ஐேயா! ஒ  க்ஷணம்! ன்னதாக வராமற் ேபாேனேன! 
 
    ம. பிராணநாதா! சந்ேதாஷமாய்ச் சாகிேறன் நான்! - 
          உம் ெபா ட்  என் உயிைர வி கிேறன்- 
          என் தங்ைக சத்தியவதிையப் ேபால்! -என்ைன எந்த ஜன்மத்தி ம் 
          விட் ப் பிாிவதில்ைல என்  சத்தியம் ெசய் ம்! -விைரவில்! 
 
    சு. அப்ப ேய! கண்ேண! சத்தியம்! சத்தியம்! 
 
    ம. பிராணநாதா! - ஒ  த்தம். 
          (சுந்தராதித்யன் த்தமி கின்றான்.) 
          நான் சந்ேதாஷமாய் - ேபாய் வ கிேறன்! பிராண- 
          (மறிக்கின்றாள்.) 
 
    சு. சாி! ஈசன் ஒ வர் இ க்கின்றார்- சந்ேதகமில்ைல!- 
          சூரேசனா! நீ- 
 
    சூ. ஐயேன! இனி என் நிஜமான ெபயைர ெவளியிடலாம்- 
          நான் ராந்தன். 
 
    சு. நீ  கியின் தமயேனா? 
 
    சூ. ஆம். இ  வைரயில் என் தங்ைகையக் ெக த்த பாதகைனக் 
          ெகால்ல ேவண் ெமன்  மா ேவடம் ண்  இங்ஙனம் 
          கஷ்டப்பட்டதற்கு இன்ைறயதினம் தான் என் சபதம் நிைறேவறிற் . 
          ெஜயேதவன் தான் அப்பாதகன் என்  ன்ேப அறிந் ம் 
          பன் ைற தப்பினான் என் கரத்தினின் ம். இன்  தான் அகப்பட்டான் - 
          என் சபத ம் நிைறேவறிய  - ஆயி ம் அைரக்ஷணம் 

ன் வந்தி ப்ேபனாயின்! 
 
    சு. ராந்தா! என்விதி! நீ என்ன ெசய்வாய் பாபம்! - ராந்தா! 
          ஒன் ம் ேபசா  உடேன ேபாய் சுகுமாரைன அைழத் வா. 
          எனக்கு ம ப ம் பித்தம் பி க்கும் ேபா க்கின்ற ! - 
          ேபா உடேன! 
    [சூரேசனன் ேபாகிறான்.] 
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    சு. ஹா! ஹா! இ தாேனா ? - ேவ  வழியில்ைல! - 
          சுகுமாரன் வந்தால் த ப்பான்! அவன் வ ன் த் விட ேவண் ம்! - 
          ஐேயா நானாகச் ெசய்தல் தவறாயிற்ேற! - யாாிைதச் ெசய்யவல்லார்? - 
          நித்யாநந்தா! நித்யாநந்தா! நித்யாநந்தா! - 
 
    நித்யாநந்தன் ஓ வ கிறான். 
 
    நி. - நிைனத்ேதன். 
 
    சு. நித்யாநந்தா! - இப்ப வா! - ெவட்  இவ்விடத்தில் விைரவில்! 
 
    நி. மாட்ேடன்! - 
 
    சு. என்ன ெசான்னாய்? - நித்யாநந்தா! நான் உன் மீ  ேகாபம் 
          ெகாள்வ  தவ ! ஐேயா பாவம்! - நான் ெசால்வைதக்ேகள். 
          உனக்கு நான் மாிப்ப  இஷ்டமா அல்ல  ம ப ம் 
          பயித்தியகாரனாவ  இஷ்டமா? - ெவட்  இங்ேக! 
 
    நி. சாி! [சுந்தரன் ெதாைடயில் வாளால் ெவட்ட, ரத்தம்ெப குகின்ற .] 
 
    நி. எனக்கு உத்திர  ெகா ங்கள். 
 
    சு. நித்யாநந்தா! ேவண்டாம் நான் ெசால்வைதக்ேகள்! 
 
    நி. மாட்ேடன்! மன்னி ம் - 
 
    சுகுமாரன் விைரந்ேதா  வ கிறான். சூரேசனன், ேதவரதன் பின்னால் 
வ கிறார்கள். 
 
    சுகு. சுந்தரா! சுந்தரா! 
 
    நி. நான் ன்  ேபாகிேறன்! 
    [ தன் வாளின்மீ  பாய்ந்  ம கிறான்.] 
 
    சுகு. இெதன்ன? நித்யாநந்தா! ெபா ! ெபா ! 
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    சு. சுகுமாரா! இப்ப வா! அவைனத்த க்க உன்னால் ஆகா ! 
          வா இப்ப  விைரவில். 
 
    சுகு. ஐேயா! சுந்தரா! நீ ம்! - 
 
    சு. குமாரா! ேகாபித் க் ெகாள்ளாேத என்மீ ! என் உத்திரவின் மீ  
          நித்யாநந்தன் எனக்குதவினான்! இனி நான் இந்த ஜன்மத் டன் 
          இ ந்ெதன்னபயன்? குமாரா! - இனி ெகாஞ்சம் ேநரம்தானி க்கின்ற . 
          இன் ம் அ கில்வா! - சூரேசனா! ேதவரதா! 
          ெகாஞ்சம் ஒ றமாய் இ ங்கள். 
 
    சுகு. சுந்தரா! சுந்தரா! 
 
    சு. அழாேத! நான் சந்ேதாஷமாய்ச் சாகின்ேறன். அதற்காக நீ 
          சந்ேதாஷமல்லேவா படேவண் ம்! ம ப ம் பித்தம்பி த் த்திாிய 
          வி ம் வாயா நீ? - காலம் ெந ங்கிவிட்ட  - நான் உன்ைனச் 
          சிலேகள்விகள் ேகட்கேவண் ம் - விைரவில் பதில் உைர - 
          எனக்ேகன் இந்த கதிேநர்ந்த ? 
 
    சுகு. - ஊழ்விைன! 
 
    சு. ஆம் ஆம்! - என் பாபங்கெளல்லாம் பாிஹாிக்கப்பட்டனவா? - 
          இனிவ ம் ஜன்மத்திலாவ  சுகமாய் வாழ்ேவனா? 
 
    சுகு. ஈச க்குத்தான் - ெதாி ம் அ ! 
 
    சு. குமாரா! நம  சிேநகத்தின் -  இ  தானா? 
 
    சுகு. அன் ! அன் ! - 
 
    சு. உன்ைன நான் ம ப ம் காண்ேபனா? 
 
    சுகு. - காண்பாய்! 
 
    சு. எந்த ஜன்மத்தில்? - எப்ெபா ? - எப்ப ? 
 
    சுகு. அ  - என்னால் - கூற யா . 



 150

 
    சு. உன்ைனக்காண்ேபன் - என்பதில் சந்ேதகமில்ைலேய? 
 
    சுகு. இல்ைல - அ வள ம் இல்ைல! 
 
    சு. சந்ேதாஷம்! இனி மனதில் ஒன்  மின்றி மாிப்ேபன்! - 
          ேதவரதா! ராந்தா! இப்ப  வா ங்கள். உலக ெமன் ம் 
          அரங்கத்தில் இந்த ேவடத்தில் நான் ஆடேவண் ய ஆட்டம் 
          ஆ  ஆய்விட்ட ! நான் விைட ெபற் க்ெகாள் கிேறன்! 
          சுகமாய் வா ங்கள்! பதினாயிரவ க்கு ெஜய ண்டாகுமாக! 
          குமாரா - என்ைன மேனாரமாவின் பக்கத்தில் வளர்த் ங்கள்! 
    [அப்ப ேய ெசய்கின்றனர்.] 
          குமாரா! ஏன்வ ந் கின்றாய்? சந்ேதாஷமல்லேவா படேவண் ம் நீ! 
          இ தான் நியாயம்! - இ தான் சுகம்! - வ ந்தாேத! - 
          மேனாரமாவின் கரத்ைத என் கரத்தில்ைவ! ஆம் அப்ப த்தான் - 
          இ  யா ைடயகரம் இந்தக்ைகயில்? - சத்தியவதி! ஆம் ஆம்! 
          ெமல்ல அைழத் ப்ேபாங்கள்! சத்தியவதி! மேனாரமா! - சுகுமாரா! - 
          சீக்கிரம்வா! - நித்யாநந்தன் அைழக்கிறான் அேதா! - 
 
    சுகு. சுந்தரா - அஞ்சாேத - நா ம் வ கின்ேறன் - சீக்கிரத்தில். 
 
    சு. ஆம் ஆம்! - 
    [மாிக்கின்றான்.] 
 
    சுகு. ஈசேன! - ஈசேன! எல்லாம் உன் அ ள்! 
    -------------------------- 
 

இரண்  நண்பர்கள் (நாடகம்) ற்றிற் . 
 


