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பம்மல் சம்பந்த த யார் அவர்களின் 
யயாதி (நாடகம்) 

 
    Source: 
    யயாதி 
    நாடகப்ேபராசிாியர் 
    ப.சம்பந்த த யார், பி.எ,பி.எல்., 
    அவர்களால் இயற்றப்பட்ட . 
    ஐந்தாம் பதிப்  
    அ ட்ெப ஞ்ேசாதி அச்சகம், ெசன்ைன-1. 
    காபி ைரட்] 1950 [விைல -++-2-00 
    ------------- 
    இந்த லாசிாியரால் இயற்றப்பட்ட மற்ற ல்கள்;- 
 
    லாவதி சுேலாசனா, சாரங்கதரன், மகபதி, காதலர் கண்கள், 
    நற்குல ெதய்வம், மேனாஹரன், ஊர்வசியின் சாபம், இைடச்சுவர் இ ற 
    ம், என்ன ேநர்ந்தி ம், விஜயரங்கம், கள்வர் தைலவன், தாசிப்ெபண், 
    ெமய்க்காதல்,ெபான் விலங்குகள், சிம்ஹளநாதன், வி ம்பிய விதேம, 
    சி த்ெதாண்டர், காலவாிஷி, ரஜ த்திர ரன், உண்ைமயான சேகாதரன், 
    சதி-சுேலாசனா, ஷ்பவல் , கீதமஞ்சாி, உத்தமபத்தினி, அமலாதித்யன், 
    சபாபதி தற்பாகம், ெபாங்கல் பண் ைக அல்ல  சபாபதி இரண்டாம் 
    பாகம், சபாபதி 3-ஆம் பாகம், சபாபதி நான்காம் பாகம், ேபயல்ல ெபண் 
    மணிேய, த்த அவதாரம், விச்சுவின் மைனவி, மைனவியால் மீண்டவன், 
    சந்திரஹாி, சுபத்திரார்ஜுனா, ெகாைடயாளி கர்ணன், சஹேதவன் 
    சூழ்ச்சி, ேநாக்கத்தின் குறிப் , இரண் ஆத்மாக்கள், சர்ஜன் ெஜனரல் 
    விதித்த ம ந் , மானவிகாக்னிமித்ரம், விபாீதமான , சுல்தான் 
    ேபட்ைட சப்-அ ஸ்ெடன்ட் மாஜிஸ் ேரட், சகுந்தைல, கானப்பன் கள்ளத் 
    தனம், விக்ரேமார்வசி, ற்பகல் ெசய்யின் பிற்பகல் விைள ம், நாடக 
    ேமைட நிைன கள் --- ஆ  பாகங்கள், நாடகத்தமிழ், பிராம்மண ம் 
    சூத்திர ம், வாணீ ர வணிகன், இரண்  நண்பர்கள், சத் ஜித், ஹாிச்சந்திரன், 
    மார்ககண்ேடயர், ரத்னாவளி, கண்  பி த்தல், ேகாேனாி அரச குமாரன், 
    சந்ைதயிற்கூட்டம், ைவகுண்ட ைவத்தியர், தீட்சிதர் கைதகள், 
    ஹாஸ்யக் கைதகள், குறமகள், நல்லதங்காள், சி கைதகள், ந ப் க்கைலயில் 
    ேதர்ச்சி ெப வெதப்ப ? ஹாஸ்ய வியாசங்கள், தமிழ்ப் ேபசும் படக் காக்ஷி, 
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    வி திப் ஷ்பங்கள், ேபசும்பட அ பவங்கள், வள்ளி மணம், 
    கதம்பம், மாண்டவர் மீண்ட , ஆஸ்தான ர நாடகச் சைப, சங்கீதப் பயித்தியம், 
    ஒன்ப  குட்  நாடகங்கள், சபாபதி ஜமீன்தார், சிவாலயங்கள்- 
    இந்தியாவி ம் அப்பா ம்- ஐந்  பாகங்கள், சிவாலயச் சிற்பங்கள், மைனயாட்சி, 
    தீபாவளி வாிைச, இந்திய ம் ஹிட்ல ம், காலக் குறிப் கள், சுப்பிரமணிய  
    ஆலயங்கள்,  தீயின் சி  திவைல, கைலேயா காதேலா, உண ப் ெபா ள்களின்  
    குணங்கள், சபாபதி விபாஷி, சபாபதி க்குகள் த யன. 
    ----------------------------- 
 
    உ 

யயாதி 
நாடக பாத்திரங்கள் 

 
        யயாதி  ... ஹஸ்தினா ரத்  மன்னன். 
        காஞேசயன்  ... யயாதி மன்னன் ேநசன். 
        பப்பரன்  ... அரண்மைன வி ஷகன். 
        வி ஷபர்வா  ... அசுர ராஜன். 
        ய   ... ெதய்வயாைன த்திரன். 
          ... சன்மிஷ்ைட த்திரன். 
        சுக்ராசாாி  ... அசுரகு . 
        ெதய்வயாைன  ... சுக்ராசாாி தல்வி }யயாதியின் ] 
        சன்மிஷ்ைட  ... வி ஷபர்வாவின் தல்வி }மைனவிகள் 
        நீலேலாசனி  ... ேதாழி. 
        ஓர் மஹாிஷி, சங்கீத வித்வான், ேவடர்கள், ேதாழிகள் தலாேனார். 
 
        கைத நிகழிடம்:-- ெப ம்பா ம் ஹஸ்தினா ரத்தி ம், சிறி பாகம் 
வி ஷபர்வாவின் நாட் ம், இைடயி ள்ள வனத்தி ம். 
        ----------------------------------------------------------- 
 
    உ 
 
    என் தந்ைத தாயர் 
    பம்மல் - விஜயரங்க த யார் 
    பம்மல் - மாணிக்க ேவலம்மாள் 
    ஞாபகார்த்தமாக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட  
    ------------------------------------------------------- 
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யயாதி 
ற்கூ  

 
    இடம்-- அரண்மைனயில் சங்கீத மண்டபம். காலம்--காைல 
    யயாதி ஆசனத்தில் ற்றி க்க, ேசவகன் விசிறிக்ெகாண் க்கிறான் 
 
          பப்பரன் ஓர் றம் நின்  ெகாண் க்கிறான். 
 
          ஓர் சங்கீத வித்வாைன அைழத் க்ெகாண்  காஞ்ேசயன் வ கிறான். 
 
    கா. மஹாராஜா, இவர்தான் நான் ன் கூறிய சங்கீத வித்வான். ெதற்குப் 
          பிரேதசத்தினின் ம் வந்தி க்கிறார், நம  சமஸ்தான வித்வானாக வி ம்பி. 
 
    ய. மிக ம் சந்ேதாஷம். 
 
    ச.வி. மஹாராஜா, ஒவ்ெவா  வஸ் ம் அதன் குணா குணங்கைள நன்றாக 
          அறிந்  மதிக்கின்றவராேலேய அ  மிகுதி ம் பிரகாசிப்ப ேபால், சங்கீத 
          சாஸ்திரத்தில் ெதளி றத் ேதர்ந் , அதில் வல் னைர மகிழ் டன் ஆதாிக்கும் 
          மன்னர், தம்ைம விட ேவறில ெரன்ேற, சன்னிதானத்ைத யைடந்ேதன். 
 
    ய. சந்ேதாஷம். [குறிப்பாய்க் காஞ்ேசயைனப் பார்க்கிறான்.] 
 
    கா. மகாராஜா தம் ைடயசங்கீதத்ைதக் ேகட்க வி ம கின்றார், ஏதாவ  பா ம். 
 
    ச.வி. கட்டைளப்ப  நடக்கக் காத் க்ெகாண் க்கிேறன். 
    [பா கிறான்.] 
 
          ஓர் மகாிஷி வ கிறார். 
 
    ப. ஐஐேயா! சிவ ைச ேவைளயில் கர  குந்தாற்ேபால் இ  
          எங்ேகயி ந்  வந்த ? 
 
    ய. சுவாமி, எ ந்த ளேவண் ம். இ  என் ைடய பாக்கியேம! 
 
    கா. நீர் நாைளத்தினம் வா ம். [ வித்வான் ேபாகிறான்] 
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    ம. யயாதி, நீ ம் கு க ம் ேக்ஷமந்தானா? 
 
    ய. சுவாமி, தமத ளால் எல்லாம் ேக்ஷமந்தான். 
 
    ம. சந்ேதாஷம்; ஆயி ம் நம் ைடய அ ளால் என்ன இ க்கிற ? எல்லாம் 
          பிரமன் விதித்தப  யாகிற . 
 
    ய. சுவாமி, இெதன்ன இப்ப க் கூ கிறீர்? எல்லாம் விதியின்ப  யானால், 
          நம்மா ெலான் மில்ைலேயா? ேபைத மாந்தர்களாகிய என்ைனப் 
          ேபான்றவர்களால் ஒன் ம் ஆகா விட்டா ம், தேபாநிதிகளாகிய தம்மா ம் 
          ஒன் ம் ஆகாேதா? 
 
    ம. யயாதி, என்ன நீேய இப்ப ப் க கிறாய்? விதிைய ெவல்ல யாரால் 
          ம்? – ஒ வரா ம் யா ! 
 
    ப. ஆம், மஹாராஜா, நம் ைடய கவிராய ம் ைன வி த்தத்தில், 
 
          ததிேயா தன த லாகும் பலவாம் தகுகறிைய 
          மதியிலா ரந்ேதா மைறத் ைவத் தா ேம மாளச்ெசயப் 
          தியதா ேமார்வழி கற்றத னால்மகிழ் ைனமன்னா 
          விதிைய ெவல னா லாகா ெதனேவ ள வேர'. 
 
          என்  பிரஸ்தாபிக்கிறார். 
 
    ம. யயாதி, 
 
          'தாந்தா ன் ெசய்தவிைன தாேம ய பவிப்பார் 
          ந்தா மைரேயான் ெபாறிவழிேய-ேவந்ேத 
          ஒ த்தாைர ெயன்ெசயலா ெரல்லா ெமான்றா 
          ெவ த்தா ம் ேபாேமா விதி' 
 
          என்  கூறப்பட் க்கிறைத அறிந்திைலேயா? 
 
    ய. ஆகேவ, மஹாிஷி தாம் எனக்குக் கூறிய ெமாழிகளால் விதிைய 
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          ெயா வரா ங் கடக்க யாெதன்  தாம் எண்ணங் ெகாண் க்கிறதாகத் 
          ேதாற் கிற ெதனக்கு. 
 
    ம. யயாதி, ஆம், அ தான் என  க த் . விதிைய விலக்கத் ேதவரா ம் 
          ஆகாெதன்றால், மனிதரால் என்ன ஆகும்? 
 
    ய. ஆயி ம் விதிைய மதியால் ெவல்ல லாகாதா? 
 
    ம. ஒ க்கா ம் ஆகா , விதிவந்தால்மதிேபாம் எவர்க்கும். 
 
    ய. மஹாிஷி, அப்ப  நிற்க, ர்வம் சாவித்திாி தன  மதியால் தன் நாயக ைடய 
          விதிைய மாற்றியதாக ம், மார்க்கண்ேடய ம் அவ்வண்ணேம தம  
          விதிையக் கடந்ததாக ம் கூறப்பட் க்கிறேத; இதற்ெகன்ன  
         உத்தரவளிக்கிறீர்? 
 
    ம. யயாதி, சாவித்திாியின் கணவன் இறந்  மீண்டாெனன்பைத மறந்தாேயா? 
          அவன் 'அவ்வயதில் இறப்பான்' என்  விதித் தி ந்ததாக நாம் அறிந்ேதாேம 
          ெயாழிய,'இறந் மீளான்' என்  விதித்தி ந்ததாக எங்குங் கூறப்படவில்ைல. 
          ஆகேவ, அவன் விதிப்ப  இறந்தான், பிறகு மீண்டான். அவ்வண்ணேம 
          சிவெப மான ள் ெசய்தப  மார்க்கண்ேடய க்கு 'என் ம் பதினா  வய ' 
          விதிக்கப்பட் ந்தேத ெயாழிய 'பதினா  வயதில் இறப்பார்' என்  
          விதித்தி ந்ததாகக் ேகள்விப்பட்ேடா ாில்ைல. 
 
    கா. தவசிேரஷ்டேர, நீர் கூ ம்ப யான நியாயங்கள் எனக்ெகன்னேவா  
          ஏற்றனவாகத் ேதாற்றக் காேணாம். நான் இவ்வண்ணம் கூ வதற்காக  
          தாம் என்ைன மன்னிக்கேவண் ம். 
 
    ய. ஆம், எனக்கும் அப்ப ேய ேதாற் கிற .- அ ேபாகட் ம். சுவாமி, பின்வ ம் 
          சமாசாரங்கைள யறியக்கூடாத என்ைனப் ேபான்றவர்களால் விதிைய ெவல்ல 
          யாெதன்  கூ வ  நியாயமாகத் ேதான்றி ம், வரப்ேபாகிற 
          சமாசாரங்கைள அறிந்த தம்ைமப்ேபான்ற ஆன்ேறார்களால் ஏன் விதிைய  
          விலக்க யாெதன்  எனக்கு ஒ  சந்ேதகம் பிறந்தி க்கிற . 
 
    ம. அரசேன, நான் ன்ேப கூறிேனேன. ெதாிந்தா ந் ெதாியா விட்டா ம் 
          ஒன் தான்; விலக்க யா . மனிதர்க க்குத் ெதாியாதி த்தேல 
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          நலெமன நிைன ம், ஒ விதத்தில். 
 
    ய. ெதாிந்தால் ஏன் விலக்க யா ? 
 
    கா. ஆம், ெதாிந்தால் ஏன் விலக்க யா ? 
 
    ம. உங்க க்கு நியாயெம த் க் கூ வதிற்பயனில்ைல. உண்ைமைய ேநாில் 
          பித்தேல தகுதி. யயாதி ராஜேன, இன் ம் சிறி  காலத்திற்குள் உமக்கு 
          ேநாிடப்ேபாகிற ஒ  விஷயத்ைதக் கூ கிேறன். அைத உம  மதியால் நடக்க 
          விடாமற் ெசய்  பா ம். இன் ம் சில தினங்க க்குள், நீர் இரண்  
          ஸ்திாீகைள விவாகஞ் ெசய் ெகாள்ளப் ேபாகிறீர். அதனால் பிறகு உமக்குப் 
          ெப ந்தீங்ெகான்  ேநரப் ேபாகிற . அைதத் த த் க்ெகாள் ம் பார்க்கலாம். 
          அப்ப  அைதத் த த் வி ராயின், விதிைய மதியால் ெவன்  விடலாம் 
          என்  நான் ஒப் க் ெகாள் கிேறன். 
 
    ய. அப்ப யா?-ஏேதா பார்ப்ேபாம். 
 
    ம. யயாதி, சிலகாலம் ெசன்றபிறகு நான் உம்ைம வந்  பார்க்கிேறன். நான் கூறிய  
          ஞாபகமி க்கட் ம். எனக்கு விைட ெகா ம், நான் ேபாய் வ கிேறன். 
 
    ய. சுவாமி, தாம் இன்  இவ்விடத்தில் எ ந்த ளிய  என் ஜாபலேன! தங்க க்கு 
          இவ்வள  சிரமங் ெகா த்ததற்காக என்ைன மன்னிக்கேவண் ம். தம் ைடய 
          வ ைகயால் நான் தன்யனாேனன். 
 
    கா. சுவாமி, தம த ள் என் ம் இவ்விட மி க்க ேவண் ம். 
 
    ம. ெஜய விஜயீபவ! 
 
    ப. மஹாராஜா, நான் வழிவிட்  வ கிேறன். [ேபாகிறான்] 
 
    ய. காஞ்ேசயா, எப்ப யாவ  நான் என  ெமாழிைய பிக்க ேவண் ம். 
          ஆயி ம் மஹாிஷி கூறிய திடத்ைத ேநாக்குங்கால் எனக்குச் சற்  
          அச்சமாகேவ யி க்கிற . ஆயி ம் பார்ப்ேபாம். நான் இரண்  
          மைனவிகைள ைடயவனாேவன் என்றல்லேவா கூறினார். த ல் 
          நான் விவாகேம ெசய்  ெகாள்ளாமல் இ ந் வி கிேறன். பிறகு பார்ப்ேபாம். 
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    கா. அரேச, அப்ப  ெசய்வ  நியாயமன் . தம் ைடய பழைமயான வம்சத்திற்கு 
          ஒ  குைற ம் வராமல் பா காப்ப  தம் ைடய கடைமயாத ன், தாம் 
          விவாகம் ெசய் ெகாள்ளேவண் ம். எப்ப ம் இரண்  விவாகஞ்  
          ெசய் ெகாண்ட பிறகுதாேன உமக்ேகார் தீங்கு ேநாி ெமன்   
          மஹாிஷி கூறியி க்கிறார். 
 
    ய. ஆம், நீ கூ வ  - நியாயந்தான் - ஆயி ம் - 
 
    பப்பரன் வ கிறான். 
 
    ப. மஹாராஜா, தங்கள் உத்திரவின்ப  ேவட்ைடக்குப் றப்பட எல்லாம் 
          சித்தமாயி க்கிறெதன அறிவிக்கும்ப  ேவடர்தைலவன் கூறினான். 
 
    ய. சாிதான் - காஞ்ேசயா, வா றப்ப ேவாம் சீக்கிரம் -வி ஷகா, நீ ம் 
          ேவட்ைடயாட வ கிறாயா? நீ மஹா ைதாியசா  யாயிற்ேற! 
 
    ப. மஹாராஜா, என்ைன நாேன கழ்ந்  ெகாள்வ  நியாயமல்ல. ஆயி ம் 
          மஹாராஜா, நீர் ேவட்ைடக்குச் ெசன்றால், இராஜ்ய காாியம் பார்த் க் 
          ெகாள்வதற்குஒ வ  மில்லாதப யால் நான் அவசியம் அரண்மைன- 
          யி க்கேவண் ம். 
 
    ய. ெபாிதன் , பப்பரா, நீ ேவட்ைடயா ம்ெபா  நான் பார்த்தேதயில்ைல. நீ ம் 
          றப்ப . 
 
    ப. உத்திர ப . - மஹாராஜா, ஒ  விண்ணப்பம். 
 
    ய. என்ன? சீக்கிரம் ெசால். 
 
    ப. நான் ேநற்ைறத்தினம் தங்களிடம் விண்ணப்பம் ெசய்த கவி வந்தி க்கிறார். 
          அவ க்கு நமதரண்மைனயில் உத்திேயாகம் ேவண் மாம். ஊ காய்ப்பாடல், 
          மாங்ெகாட்ைட அந்தாதி, ைனவி த்தம், க ங்கற் கலம்பகம் தலான ெபாிய 
          காவியங்கைளெயல்லாம் பா யி க்கிறார். அவர் என் அத்யந்த ேநசர், ஆகேவ--- 
 
    கா. ஒ  கபி இன்ெனா  கபிையத் ேத னாற்ேபா க்கிற ! 
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    ய. பப்பரா, அைதப்பற்றி பிறகு ேயாசிப்ேபாம். ேவண் ெமன்றால் அவைர ம் 
          ேவட்ைடக்கு வரச்ெசால். 
 
    கா. ஆமாம், தவறா  வரச்ெசால். அங்ேக அவ ைடய பந் க்கள் அேனகைர 
          மரங்களி ம் ேவறிடங்களி ம் அபாிமிதமாய்க் கா வார். 
    [எல்ேலா ம் ேபாகிறார்கள்.] 
    ------------------- 
 

தல் அங்கம். 
 
    இடம்-- வனம். காலம்--காைல. 
 
    மி கங்கைள விரட் ம் சந்த  ரத்தில் ேகட்க, சில ேவடர்கள் வ கின்றனர். 
 
    .ேவ. அேட, சீக்கிரம் கட் ங்கடா வைலங்கேள. ேதா! ங்கெளெயல்லாம் 
          ெபாதார்ேல யிந்  ெகளப் ராங்க, ேகக்கேல சத்தம்? ேபானா அப்ப ேய 
          அ க்கலாம், ங்கெளல்லா. 
 
    இ.ேவ. ஆ ஆம்! ஆஆம்! சீக்ரம்! சீக்ரம்! அப்பா! ஒ  க்கி ெரண்  ெபான் டா, 
          ெரண்  ெபான் ! 
 
    .ேவ. அடேட! இஸ்  கட்ரா, அவஸர்த்ெதப்பா ! யிகி ேபாச்ேசா! இஸ்  
          கட்ரா, இல்லாப்ேபானா, சின்னா சின்னா பக்சிங்கல்லாம் ஓ ப் ேம! நம்ப 
          ேவெலெயமின்ேன பண்ணிட்  அப் றம் ேபாேவாண்டா. 
 
    .ேவ. அடேட! மறந் ப் ட்ேடன்டா! அவஸர்த்ெல பக் சிங்க க்கு எெர 
          ெகாண்டார மறந் ப் ட்ேடன்டா! 
 
    .ேவ. சர்தான், கூச்ேச ேபாடாேத. நாங் ெகாண்ணாந்திக்கேரன், உன்னப்ேபாெல 
          ஏமாந்தவனா? அல்லாம் பய்யிெல யிக்கு . 
 
    இ.ேவ. அேதாேதாேதா! அத்ேதா ஓ  , ! ெப ம் ! சீக்கிரம் இந்தெயய  
          ேவெலெய ச்சுட் ப் ேபாகலாம் வாங்கடா! 
          [வைலகைளக் கட் கிறார்கள் விைர டன்.] 
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    .ேவ. அடடேட, பசங்களா, இங்ேக பா ங்கடா. அவசரப் பட்டீங்களா ஒண் ம் 
          ஆப்டா . அ ங் ெகட் ப் ம், இ ங்ெகட் ப் ம். ஒ  கூட 
          ஆப்டா ; பச்சிங்க ம் அல்லாந் தப்சிக்கும். 
 
    இ.ேவ. சர்தான், ேவெல தீந் , வாங்க. அயினாரப்பா! நீ தான் ெதாெண! -- வாங்க! 
          வாங்க ! 
          [ேவடர்கள் ேபாகிறார்கள்]. 
 
          காஞ்ேசய ம், யயாதி ம் வ கிறார்கள். 
 
    கா. [ ல்தைரயில் ப த் ] இனி என்னால் ஒ  அ ம் எ த்  ைவக்க யா . 
          ஐயேன, எனக்கு மிக ம் இைளப்பாயி க்கிற . என்கால்கள் ேசா கின்றன. 
          இங்கு சற்  உட்கார்ந்  இைளப்பாறிப் பிறகு ேவட்ைடக்குச் ெசல்ேவாம். 
 
    ய. சீ! காஞ்ேசயா, இெதன்ன? இதற்குள் இைளப்பா! இக்ெகா ய காட் ல் இன் ம் 
          எத்தைனத் ஷ்ட மி கங்களி க்கின்றன! அைவகைள ெயல்லாம் ஹதமாக்க 
          இன் ம் நமக்கு எவ்வள  ேவைலயி க்கிற ! 
 
    கா. அரேச மன்னி ம், சற்றிைளப் பாறாவிட்டால் என்னால் ஒன் ம் யா . 
          என் ெபா ட் த் தா ம் சற்  தங்கும். 
 
    ய. பிாிய ேநசேன, அப்ப ேய ஆகட் ம். [உட்கார்ந் ] ஆனால் அதிக நாழி 
          கழிக்கலாகா . - சீ! இெதன்ன கஷ்டம் ! நான்கு ற ம் ேவட்ைட நடந்  
          ெகாண் க்க நான் இங்கு சும்மா அைசவற்றி க்க ேவண்  வந்தேத! எப்ப  
          ெபா த்தி ப்ப ? ஆயி ம் உன்ைனக்க ந் ெகாள்ள வில்ைல. உன் 
          ெபா ட்ேட என் உற்சாகத்ைத அடக்க ேவண்  வந்த . 
 
    கா. ஆனால், உமக்குவிேநாதமான ேவ  ெதாழில் ெசால்கிேறன். அரேச, அேதா 
          பா ம். மரக்கிைளகளி ச்சியில் எத்தைன காட் ப் பக்ஷிகள் சிறிய ம் 
          ெபாிய மாய் வைலகளிற் சிக்கி ெவளியிற்ேபாக வழி யறியா   
         தத்தளிக்கின்றன! 
 
    ய. ஐேயா பாபம்! அைவகளின் விதி அவ்வள தான்! 
 
    கா. அரேச, என்ன ெசான்னீர்? இதற்குள் உம  மனம் மாறிவிட்டதா? விதிெயன்  
          ஒன் ண்ெடன ஒப் க்ெகாள் கிறீரா? 
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    ய. இல்ைல,இல்ைல, காஞ்ேசயா, ஏேதா ஞாபக மறதியாய்க் கூறிேனன். இேதா பார், 
          இப்பக்ஷிகெளல்லாம் இவ்வா  சிக்கி இறக்க விதிக்கப்பட்டனெவன்  
          நிைனக்கிறாேயா?--சாி, இைவகைள ெயல்லாந் தப்ப வி கிேறன். 
          [வைலகளிற் சிக்கிய பக்ஷிகைள வி வித் ] 
          இப்ெபா ெதன்ன ெசால்கிறாய்? இைவகளின் விதி என்ன வாய ? உன  
          மஹாிஷி இதற்ெகன்ன ெசால்வார்? 
 
    கா. ஓ! இப்பக்ஷிகெளல்லாம் த ல் இம்மாதிாி சிக்கி அவதிப்பட்  பிறகு 
          வி விக்கப்ப ெமன்  விதிக்கபபட்டன, என்பார். 
 
    ய. அ ம் நல்ல க்திதான்!---சாி, இதற்குத்தான் இப்ப ச் ெசால் ைன, அவர் 
          எனக்கு விதித்த நம் விதியினின் ந் தப்பப் ேபாகிேறேன அதற்ெகன்ன 
          ெசால்லப் ேபாகிறாய்? 
 
          ட்ைடெயான்ெற த் க்ெகாண்  பப்பரன் வ கிறான். 
 
    ப. [ ட்ைடையக் கீேழ ைவத் ப் ெப ச்ெசறிந் } அப்பா! அப்பா என்ன ேவைல! 
          என்ன இழ ! என்ன கஷ்டம்! சீச்சீ! இந்த ேவைல நமக்கு ேவண்டா மப்பா 
          இனி. 
 
    ய. ஆ! பப்பரா, எங்கி ந்தாய் இந்ேநரம்? இங்கு வந்த  தல் உன் கேம என் 
          கண் க்கு ன் அகப்பட வில்ைலேய! 
 
    கா. க்கம் சாியாக வந்ததா? 
 
    ப. ஓ! ஆமாம்; தாங்களிப்ெபா  ங்கப் பார்க்கிறீர்கேள, அைத ெயன்மீ  
          சாற்றிச் ெசால் கின்றாற் ேபா க்கிற . உம்! என்ைன ேவட்ைடயிெல 
          பார்க்க ேவண் ம்! நீங்க ெளங்கி ந்தீர்க ளிந்ேநரம்? இக்காட் ல் வா ம் 
          கைள ஆயிரக் கணக்காய் நான் ெகான்  சாய்த்தெபா ? காட் ேல 
          ேபாய்ப் பா ங்கைளயா, ஒ  யாவ  இ க்கிறதாெவன் . 
 
    ய. ஓேஹாேஹா! என்ன ேவட்ைடக்காரன்! - அதி க்கட் ம், இெதன்ன ட்ைட? 
 
    ப. அரேச, நம  மந்திாியிடங்கூறி நம  ெபாக்கசம் அவ்வளைவ ம் என்னிடம் 
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          ஒப் வித் வி ம்ப  கட்டைளயி ம். தாங்கள் க்ஷத்திாிய ரல்லவா? தங்கள் 
          வாக்கினின் ந் தவ  ரா? ஒ  க்கு இரண்  ெபான் அல்லவா கணக்கு? 
 
    கா. என்ன! இைவகள் களின் தைலகளா? ட்ைடையப் பார்த்தாள் 
          அப்ப க் காணவில்ைலேய. 
          [ ட்ைடைய யவிழ்க்கிறான்.] 
 
    ப. இல்ைல, இைவகள் களின் வால்கள். 
 
    கா. வால்கள்! உன்ைன யார் ளிவால்கைளக் ெகாண் வரச் ெசான்ன  என்னிடம்? 
          நான் தைலகள் அல்லேவா ேவண் ெமன்ேறன், தைலக க்கல்லேவா இரண்  
          ெபான் விகிதம் ெகா ப்பதாக இைசந்ேதன். 
 
    ப. தைலயானாெலன்ன? வாலானாெலன்ன? அதிெலான் ம் ேபதமில்ைல 
          -ஏைனயா, மந்திாியாேர, தாம் எண் கிறீரா, நான் எண் வதா? 
          [எண் கிறான்.] ஒன் , இரண் , ன் - 
 
    ய. நிற்த் , நி த் , இைவகளின் தைலக ெளங்ேக? 
 
    ப. தைலகைள ேயன் ெகாண்  வரவில்ைலெயன்றால், அேநகங் 
          காரணங்களி க்கின்றன. த ல், தைலகைள ட்ைட கட் னால் ெப ம் 
          ட்ைடயாகும்; யார் சுமப்ப ? இரண்டாவ , இந்தப் க க்குத் தைலகேள 
          இல்ைல; நான் ேவட்ைடயா ய ெபா  தைலகளில்லாமல் இ ந்தன, 
          சாிதாெனன்  வால்கைள அ த் க்ெகாண்  வந்ேதன் - 
 
    ய. [நைகத் ] சாிதான், சாிதான்! நிைனத்ேதன், நிைனத்ேதன்! 
 
    கா. [நைகத் ] சாி, சாி! பப்பரா, இேதா உன் ைதாியத்ைதப்பற்றி உன் 
          சிேநகிதர் கவிராயைர ஒர்காவியம் எ தச்ெசால். 
 
    ய. [திடீெரன்ெர ந் ] அேதா ஒ  ! காஞ்ேசயா, வா வா! சீக்கிரம்! 
 
    [கான்ேசயன் பின் ெதாடர, ேவகமாய்ப் ேபாகிறான். இறந்தாற்ேபால் 
          பப்பரன் கீேழ வி கிறான்.] 
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          மற்ெறா  றம் ேவடர்கள் வ கிறார்கள். 
 
    .ேவ. அய்ேயா! இெதன்னா ெசத் ப் ட்டானா? 
          அய்யய்ேயா!----அய்யா. அய்யா! [ எ ப் கிறான்.] 
 
    ப. [ ெமல்ல எ ந் ] ஓ! ங்கிவிட்ேடன்.---- ங்காமெலன்ன ெசய்வ ? என்ன 
          ேவட்ைட, என்ன ேவட்ைட! 
 
    இ.ேவ. என்னா! நீ ேவட்ட ஆ ென அய்யா? நாங்க யா ம் பாக்கேவயில் ேய!  
          ராஜா உங்கெள ேதடச் ெசான்னா , எங்ேக பாத்தா ங் காணேம. 
 
    .ேவ. அடேட, பசங்களா, இேதா பாத்திங்களாடா! இேதா பாத்திங்களாடா இந்த 
          ட்டேய! நாம்ப ெகாண்ண ங்க வா ங்கெள யாேரா அ த் க்கிணாப் 
          ட்டானிண்  ேபசிக்கிேனாேம, இந்த ஆசாமிதாண்டா! இேதா பா ங்கடா! 
 
    ப. அேட, ேசாம்ேபறிப்பசங்கேள! ெதாடாதீர்கள் அைத; நான் அத்தைனப் 
          கைள ம் ெகான்றி ப்பதாவ , நீங்கள் ெகான்றதாகக் கூ வதாவ ? 
          ேவண் ெமன்றால் மஹாராஜாைவக் ேகட் க் ெகாள் ங்கள். அவர்தான் 
          எனக்குப் பாிசு ெகா க்கப் ேபாகிறாேர! 
 
    இ.ேவ. அப்ப யா? பார்க்கலாம். தல்ேல, நீ ெகாண்ண ங்க எங்ேக? ராஜா  
          வந்   தெலங்கதாென ெகாண்டாரச் ெசான்னா . 
 
    ப. அெதல்லாந் ெதாி மடா எனக்கு! நான் ெகான்ற கைள ெயல்லாம் வாைலப் 
          பி த் க்கட்  இ த் க்ெகாண்  வந்ேதன். வ ம்ெபா  மஹாராஜா 
          இந்தக் காட்டாற்றங்கைரயிேல யி ந்தார், இப்பா ம் ஆற்றில் நீந்திவரேவண்  
          வந்த . அப்ப  வ ம் ேபா  ஆற்றின் ேவகத்தில் உடல்கெளல்லாம் 
          அ த் க்ெகாண்  ேபாய்விட்டன. ஆகேவ மிகுந்த வால்கைள மாத்திரம் 
          பத்திரமாய் ட்ைட கட் க் ெகாண்  வந்ேதன் மகாராஜாவிற்கு. மஹாராஜா 
          உங்கைள நம் கிறாேரா அல்ல  என்ைன நம் கிறாேரா பார்ப்ேபாம். 
 
    எல்ேலா ம். அடேட என்னா தயிர்யசா ! என்னா ேவட்ெடக்காரன்! 
          ேடயப்பா! பா ங்கடா! [நைகக்கிறார்கள்.] 
 
          மற்ெறா  ேவடன் வ கிறான். 
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    நா.ேவ. ேடய்! என்னாடா அ  இங்ேக கூச்ச ம் சிாிப் ம்? நம்ம எஜமான் 
          ராஜாெவ ேத யாரச்ெசால்  நம்ப எல்லார்க்கும் கட்ெள யிட் க்கிறா , இங்ேக 
          சிரச்சிக்கி னி க்கிறிங்களா! நம்ப ராஜா ம் மந்திாி ம் எங்ேக ேபானாங்ேகா 
          ெதாி மா? 
 
    .ேவ. ெதாி ம், ெதாி ம். ெரண் ேப ம் எத்ெதேயா ஒண்ெண ெதாித்திக்கி  
          ேபானாங்ேகா இப் . 
 
    நா.ேவ. ஆனா வாங்க, எப் ம் ேத ப்பி க்க ம் இ ட்டா வரத் க்குள்ேள. 
          [ ேவடர்கள் நால்வ ம் ேபாகிறார்கள்.] 
 
    ப. ஒவ்ெவா த்த ம் அவ க்குத் தக்கப  வாழ ேவண் யி க்கிற  இந்த 
          உலகத்தில். இ  என் வாழ்ெவன்  விதிக்கப்பட் க்கிற . நம் ைடய 
          இடத்திற்கு நாம் ேபாேவாம். மஹாராஜா எப்ப ம் வந்  ேசர்வார். 
          [ேபாகிறான்.] 
    ----------------------- 
 

இரண்டாவ  அங்கம் 
 
    இடம்: வி ஷபர்வாவி ைடய நந்தவனத்திேலார் தடாகம். 
 
    காலம்----காைல. 
 
    சற் ரத்தில் யயாதி ம், காஞ்ேசய ம் வ கிறார்கள். 
 
    ய. ஆஹா! காஞ்ேசயா, நாம் வழிதப்பி எங்கு வந்  விட்ேடாம் பார்த்தைனயா! 
 
    கா. ஆம், நாம் இ வைரக்கும் வந்திராத ஓர் தன இடெமன்ேற ேதாற் கிற . 
 
    ய. காஞ்ேசயா, இப் ைமையக் கண்டைனயா! இேதா, ஒ றத்தில் ஒ  
          மஹாிஷியின் ஆச்சிரமத்ைதப் ேபாற்ேறாற் கிற ! அேதா மற்ெறா  றத்தில் 
          அரசன் அரண்மைனேபாற் ேறாற் கிற . என்ன ஆச்சாியம்! 
 
    கா. மிக ம் விந்ைதயாகத்தா னி க்கிற ! ஒ றத்தில் ேவதபாராயண ஒ ம், 
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          மற்ெறா  றத்தில் சங்கீதக்ேகளிக்ைகயின் ஒ ங் ேகட்கிற ! 
 
    ய. நண்பேன, இக்காக்ஷிைய ேநாக்குமிடத்  இல்லறத்திற்கும், றவறத்திற்கும் 
          உண்டான ஏற்றத் தாழ்ைவப்பற்றி நான் நிைனக்கேவண்  வ கிற . 
 
    கா. ஏன்? எ  ேமலானெதன்  கூ கிறீர்? 
 
    ய. சந்ேதகெமன்ன? றவறேம ேமலான . இன்ைறக்கி ந்  நாைளக்கு அழி ஞ் 
          ெசல்வம் இல்லறச் ெசல்வம். அழியாச் ெசலவம் றவறேம. இவ் ெவ  நிைல 
          மாடம் கால் சாய்ந் ற் க் க ைதேமய் பாழாகி  மாகும் நாைள. இல்லறப் 
          பயேனா இவ்வற்பவாழ்  மட்ேட. யதாய றவறப் பயேன எக்கால ம் 
          நிைலத்தி ப்ப . றவறத்ைத விட்  இல்லறத்ைத வி ம் வ , ஒ  ஸ்திாீைய 
          ய பவியா  நீாிற்ேறாற் ம் அவ ைடய பிரதி பிம்பத்ைத ய பவிப்ப  
          ேபா ம். 
 
    கா. ஏன், இல்லறத்திேல இ ந் ம் ெபறலாகாேதா? 
 
    ய. ெபறலாம், ஆயி ம் அ  க னம். இல்லறத்திளி ப்பவ க்கு எந்ேநர ம் 
          மனச் சஞ்சலேம. சஞ்சலமற்ற வாழ்  றவறவாழ்ேவ. இந்நில லகத்திற் 
          ெகல்லாம் அரசனாகித் தான் வி ம் ம்ப யான எல்லா இல்லறச் சுகத்ைத ம் 
          ெபறத்தக்கவனாய் ஒ வன் இ ந்த ேபாதி ம், எங்கு இந்த நிைலைமயினின் ம் 
          கீேழ வி கிேறாேமா, என் ம் மனக்கவைல அவைன எந்ேநர ம் பாதிக்கிற 
          தல்லவா? றவிக க்ேகா அப்ப யில்ைல. ஒன்  மில்லாதவ க்கு 'ஏதாவ  
          ேபாம்' என் ங் கவைல இல்ைல அல்லவா? அணி  யணிந்த அரசர்க்ேக 
          கவைல, சைட  தாித்த சான்ேறார்க் ேக ? 
 
    கா. ஐயேன, நீ ெரன்ன ெசான்னேபாதி ம் நான் ஒப் க்ெகாள்ளேவ 
          மாட்ேடன். இல்லறேம ேமலான . 
 
    ய. காஞ்ேசயா என்ன டைனேபால் வாதிக்கிறாய்? நீ கூ வதற்கு 
          ஏதாவ  நியாயமி ந்தா ெல த் க் காட் . 
 
    கா. ஆம், அரேச. நீர் கூ கிறப  றவற்றேம ேமலானதா இ க்கட் ம். 
          ஆயி ம் இவ் லகி ள்ேளாெரல்லாம் றவிகளாய் விட்டால் பிறகு 
          இவ் லகெமவ்வா  வி த்தியாவ ? உலகில் ரவிக மி க்க ேவண் ம், 
          ஏைனேயா  மி க்க ேவண் ம், அவர்கைளக் காக்க அரச மி க்க ேவண் ம். 
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    ய. அப்ப ப்பட்ட அரசர்கட்கு ேவ க்ைகையக் காலம் ேபாக்க உன்ைனெயாத்த 
          நண்பர்க மி க்க ேவண் ம்! த்திசா  தான்! வா, எனக்குக்  
         கைளயாயி க்கிற ; அேதா அப் ங்காவிற் ெசன்  இைளப்பா ேவாம். 
    [ேபாகிறார்கள்] 
 
    கூந்தைல லர்த்திக்ெகாண்  குளத்தின்ப ெயான்றில் சர்மிஷ்ைட வந்  
          உட்கா கிறாள். நீலேலாசனி வ கிறாள். 
 
    நீ. அம்மா, இெதன்ன ைம? இக்காவில் எல்ேலா ம் விைளயா  வசந்ேதாற்சவங் 
          ெகாண்டா ைகயில் தாம் மாத்திரம் தனியாக இவ்வாவியின் ப யில் சும்மா 
          உட்கார்ந் ெகாண்  இ க்கிறீர்கள்? தடாகத்தில் ஏன் எங்க டன்  
          சந்ேதாஷமாய் விைளயாடவில்ைல? சீக்கிரம் ஸ்நானத்ைத த்  விட்   
         கைரேயறி விட்டீர்கள், என்ன விேசஷம்? 
 
    ச. விேசஷம் என்ன? ஏேதா நீாில் அதிக கால மி க்க வி ப்ப மில்ைல, 
          வந் விட்ேடன். அதற்கு விேசஷ ெமான்றி க்க ேவண் ேமா? 
 
    நீ. அப்ப யல்ல, வ ஷாவ ஷம் இ வைரயில் நாம் வசந்ேதாற்சவம் 
          ெகாண்டா ம்ெபா  மற்ெறல்ேலாைரப் பார்க்கி ம் தாம் அதிகமாக 
          விைளயா  விேனாதமாய்க் காலங்கழித்  வ ர்கள், இவ்வ ஷம் தாம்  
         அப்ப ச் ெசய்யவில்ைல; இதற்குக் காரணமில்லா தி க்குமா? 
 
    ச. உன்ைன நான் நன்றா யறிேவேன! ஏேதா ஒன்ைற மனத்தில் நிைனத் க் 
          ெகாண் , நாம் எண்ணிய  சாியா அல்லவா, என்  என்ைனப் 
          பாீக்ஷிக்கிறாேயா? 
 
    நீ. நானாவ  உம்ைமப் பாீக்ஷிப்பதாவ ? ஏேதா ேநற்ைறத் தினம் ஒன்  
          என் த்தியிற்பட்ட  இவ்விஷயத்ைதப்பற்றி. அைத மக்குக் கூ வாேனன், 
          அதற்கு நீர் கூ ம்ப யான க ெமாழிையக் ேகட்பாேனன்? வா ம், சீக்கிரம் 
          அரண்மைனக்குப் ேபாகலாம். சூாியன் உச்சியில் வந் வி வான். 
 
    ச. சீ! வா இப்ப . என்ன பட்ட  உன் த்தியில் ேநற் ? உணைமையக் கூ . 
 
    நீ. ேகாபித் க்ெகாள்ளக் கூடா  கூறினால். 
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    ச. இல்ைல, ேகாபித் க் ெகாள்ளவில்ைல ெசால். 
 
    நீ. ேநற்ைறத்தினம் சாயங்காலம், வசந்த மேகாற்சவ ஆரம்பத்தில், நம  
          நந்தவனத்தில் ஸ்திாீகெளல்லாம் தம  கணவ டன் கூ , நீர்வாாி இைறத் ம், 
          ஷ்பம் பறித்ெதறிந் ம், மகரந்தத்ைதத் வி ம், இன் ம் பலவிதமாக 
          விைளயா  வந்தைதத் தாம் உப்பாிைகயின் மீதி ந்  பார்த்தீரல்லவா? 
          அப்ெபா  உம கத்ைத நான் உற் ப்பார்த்த ெபா , மற்றப் 
          ெபண்கைளப்ேபால நா ம் கணவ டன் கூ  வசந்ேதாற்சவங்  
          ெகாண்டா வதற்கில்ைலேய ெயன்  வ த்த வ ேபால ேதாற்றிய .  
          அவ்வ த்தத்தினாேலேய இப்ெபா ந் தாம் எங்க டன் விைளயாடா   
          இங்கு தனியாக உட்கார்ந்தி க்கிறீர் என்  ேதாற் கிற . 
 
    ச. மிக ங் ெகட் க்காாி! என்ன த்தி ட்பம்! இச்சிறந்த த்திைய என்ன விைலக்கு 
          வாங்கிைன? 
 
    ெத. (குளத்தி ந்தப ேய) நீல்ேலாசனி! என் ைடய ஆைட எங்ேக, காேணாேம? 
          அைதத்ேத  சிக்கிரம் எ த் வா. 
 
    நீ. அம்மா! இெதன்ன, ெதய்வயாைனயி ைடய ஆைடைய த்திக்ெகாண்டீேர  
           நீர்? அவ ைடய ஆைடையக் காேணாெமன்  ேத கிறாேள. நைனந்த  
          ஆைட டன் அேதா குளித் விட்  நிற்கிறாள் பா ம்! 
 
    ச. ஐேயா! குளித்த டன் நா ம் ஏேதாபாரா  ஞாபக மறதியாக அவ ைடய 
          ஆைடைய உ த்திக்ெகாண்  வந்  விட்ேடன்! இப்ெபா  ெதன்ன ெசய்வ ? 
          ெபாிதல்ல. என் ைடய விைல யர்ந்த ஆைடைய அக்கைரயில் 
          ைவத்தி க்கிேறன். அைதெய த்  உ த்திக்ெகாள் ம்ப  ெசால் ேபா. 
 
          (நீலேலாசனி ேபாகிறாள்.) 
 
          ஆஹா! இந்த நீலேலாசனி எப்ப ேயா என் ைடய மனத்ைத யறிந் விட்டாள் 
          பார்த்தாயா! ஆம், அவள் கூறிய  உண்ைமேய. நான் மங்ைகப் ப வத்ைத 
          யைடந்த பிறகு ன்  ேபால் தனியாக வசந்த மேகாற்சவங் 
          ெகாண்டா வெதன்றால் எனக்கு வி ப்பமில்ைல. மற்ற ெபண்கள் தங்கள் 
          தங்கள் கணவ டன் கூ க் குலா ம்ெபா , நா ம் என் ைடய கணவ டன் 
          எப்ெபா  ல்லாசமாயி க்கப் ேபாகிேறேனா, என் ம் எண்ணம்  
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       உண்டாகிற - 
 
    சிறந்த சாிைகச் ேசைலையக் ைகயிேல ைவத் க்ெகாண் க்கும் 
    நீலேலாசனி டன் ெதய்வயாைன வ கிறாள். 
 
    ெத. அ , சர்மிஷ்டா, என் ைடய ஆைடைய நீ த்திக்ெகாண் , உன் ைடய 
          ஆைடைய நான் உ த்திக்ெகாள் ம்ப யா ெசால்  ய ப்பிைன? 
 
    ச. ெதய்வயாைன, என்மீ  ேமாபங்ெகாள்ளாேத. நான் ஸ்நானஞ்ெசய்  கைரக்கு 
          வந்த டன், ஏேதா ஞாபக மறதியாய் உன் ைடய ஆைடைய உ த்திக் 
          ெகாண்ேடன். 
 
    ெத. அ ேபானாற் ேபாகிற . உன் ைடய ஆைடைய நான் உ த்திக் 
          ெகாள் ம்ப  ெசால் ய ப்பிைனயாேம, உண்ைமதானா அ ? 
 
    ;ச. ஆம், உண்ைமதான். அதில் என்ன தவ ? 
 
    ெத. என்ன ெசால் ைன, என்ன ெசால் ைன? 
 
    ச. ெதய்வயாைன, என்ன அதிகமாகக் ேகாபித் க் ெகாள் கிறாய்? நான் ெசய்த  
          தவ தான், ஒப் க்ெகாள் கிேறன். ஆயி ம் நீ என் ைடய ஆைடைய 
          உ த்திக் ெகாள்ளக் கூடாேதா? உன் ைடய மாசுற்ற ஆைடையப் பார்க்கி ம் 
          என் ஆைட  மடங்கு அதிக விைல யர்ந்த  தாேன! 
 
    ெத. அ , சர்மிஷ்டா, விைல யர்ந்ததா யி ந்தாெலன்ன? நான் பிராம்மண 
          குலத் தித்த ெபண்ெணன்பைத மறந்தாேயா? இழிந்த அசுரர்குலத்திற் பிறந்த 
          ெபண்ணாகிய நீ அணிந்த வஸ்திரத்ைதேயா நான் தீண் ேவன்? அைத நான் 
          காலால் தீண் னா ம் ஸ்நானம் ெசய்யேவண் ேம! 
 
    ச. சீ! அதிகமாகப் ேபசாேத. என்ன, மாியாைத யில்லாமற் ேபசுகிறாய்? பிச்ைச 
          ெய க்கும்ப யான பிராம்மண குலத்திற் பிறந்த உனக்கு இவ்வள  வாயா? 
 
    ெத. அ ! என்ன ெசால் ைன? நீசகுலத்திற் பிறந்த நீயா என்ைன இப்ப க் 
          ேகட்ப ? அசுரராஜனாகிய வி ஷபர்வாவி ைடய ெபண்ெணன்  கர்வம் 
          வந்  விட்டேதா? உன் ைடய தகப்ப க்கும் உனக்கும் வந்த வாழ்ெவல்லாம் 
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          என் தகப்பனாகிய பிராம்மண குலத் தித்த சுக்ராசாாியரால் வந்தெதன்பைத 
          மறந்  விட்டாேயா? நீ யிப்ெபா  கூறிய ெமாழிக்கு உன  நாைவ இந்ேநரம் 
          அ த்ெதறிந் தி க்கேவண் ம். அற்பக்குலத்  ஸ்திாீ! நீசஸ்திாீ! நீ என்ைன, 
          உயர்குலத் தித்த என்ைன:-- 
 
    ச. என்ன ெசால் ைன! 
          [ெதய்வயாைனையக் குளத்தில் தள்ளிவி கிறாள்.] 
 
    நீ. ஐ ஐேயா! அம்மா! அம்மா! இெதன்ன? 
 
    ச. நான் தீண் யதால் உண்டாகிய அசுத்தத்திற்காக அவள் ஸ்நானஞ் ெசய்யட் ம். 
    [ேபாகிறாள்] 
 
    நீ. [குளத் ட்பார்த் ] அம்மா, ெதய்வயாைன, அப்ப ேய அந்தக்ெகா ையச் சற்  
          பி த் க்ெகாண் ம்! நான் இேதா ஓ ச்ெசன்  யாைரயாவ  அைழத் க் 
          ெகாண்  வ கிேறன். [ேவகமாகப் ேபாகிறாள்.] 
 
    ெத. [குளத் ளி ந்தப ேய] ஆபத்பாந்தவா! அநாத ரக்ஷகா! 
          இங்ெகா வ மில்ைலயா என்ைனக் கைரேயற்ற? ஈசேன! ஈசேன! 
 
          யயாதி ம் காஞ்ேசய ம் ம ப  வ கிறார்கள். 
 
    ய. அேதா ஒ  தடாகம்ேபால் ேதான் கின்ற . அங்ேக ெசன்  நம  தாக 
          விடாையத் தீர்த் க் ெகாண் , பிறகு நம  நகர்க்கு வழி யறிந்  ெசல்ேவாம். 
    [தடாகத்தின் சமீபமாய்ச் ெசல்கிறார்கள்.] 
 
    ெத. ஐேயா! நான் இறந் ேபாகிேறேன! என்ைனக் கைரேயற் வா ாில்ைலயா? 
          ஜகத்ரக்ஷகா! ஜகதீஸ்வரா! 
 
    ய. ேதாழேன! இெதன்ன! யாேரா ஒ  ெபண் ஓலமி கின்றாற் ேபால் ேகட்கிற ? 
 
    கா. ஆம், ஆம்! வா ம், சீக்கிரம் ேபாய்ப் பார்ப்ேபாம். இவ்வாவியின் கண்ணி ந்  
          வ கிற  அக்குரல். 
 
    ய. காஞ்ேசயா, அேதா பார்த்தைனயா? யாேரா ஒ  ெபண் தவறி இவ்வாவியில் 
          வி ந்  விட்டாற் ேபா க்கிற . நான் இறங்கிக் கைர ேயற் கிேறன். 
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          [குளத்  ளிறங்குகிறான்.] 
 
    கா. அரேச! ஜாக்கிரைத! ஜாக்கிரைத! 
 
    ய. [ைகயால் ெதய்வயாைனையப் பி த் க் கைரேயற்றி] ெபண்ேண, நீ யார்? 
          நீ இத்தடாகத்தில் வி ம்ப யாக எப்ப  ேநாிட்ட ? 
 
    ெத. ஐயா, நான் அசுர கு வாகிய சுக்ராசாாியி ைடய தல்வி. எமதரசன் 
          வி ஷபர்வாவின் மகளாகிய சர்மிஷ்ைட டன் இங்கு இக்குளத்தில் வசந்ேதாற் 
          சவங் ெகாண்டா  ஸ்நானம் ெசய்ய வந்ேதன். ஒ  காரணம்பற்றி  
          சர்மிஷ்ைடக்கும் எனக்கும் வாக்கு வாதம் ேநர, அவெளன்ைன யிவ்  
          வாவியிற் றள்ளி விட் ப் ேபாய்விட்டாள். ெதய்வாதீனமாகத் தாம் வந்   
          என்ைனக் கைரேயற்றினீர். 
 
    விைர டன் சுக்ராசாாி ம் நீலேலாசனி ம் வ கிறார்கள். 
 
    சு. ெதய்வயாைன! உன்ைன யி டன் காணப் ெபற்ேறேன! இ  என் தவப்பயேன! 
          எப்ப த் தப்பிைன வாவியினின் ம்? 
 
    கா. [ஒ றம் யயாதி டன்] இவர்தான் சுக்ராசாாிேபா ம். 
 
    ெத. நாெனா  ெகா ையப் பி த் க்ெகாண்  தத்தளித் க் ெகாண் ந்ேதன். 
          இதற்குள் இம்மஹா ஷன் வந்  என்ைனக் கைரேயற்றினார். இவர் ஒ  
          க்ஷணங் கழித்  வந்தி ப்பாராயின் நான் ெகா ையப் பி த்தி க்கச் சக்தியின்றி 
          நீாிலமிழ்ந் திறந்தி ப்ேபன். 
 
    சு. அப்ப யா? - ஐயா, நீர் யார்? சந்திர குலத்தரசனாகிய யயாதி யன்ேறா? 
 
    ய. ஆம், அ ேயன் யயாதி தான். இேதா நிற்பவன் என் ேதாழனாகிய காஞ்ேசயன். 
          சுவாமி, நான் தம்ைம இன்  காணப் ெபற்ற  என் தவப்பயேன! 
 
    சு. அதி க்கட் ம்.- நீ ெரன்மகைள ெயப்ப க் கைரேயற்றினீர்? அவள  
          கரத்ைதப் பற்றிேயா கைரேயற்றினீர்? 
 
    ய. தேபாநிதிேய, தாம் என்ைன மன்னிக்க ேவண் ம். நானிங்கு அகஸ்மாத்தாய் 
          வந்தெபா  ஒ ெபண் ஓலமி ங்குரல் என் ெசவியிற்பட இக்குளத் ள் 
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          ேநாக்கிேனன். அப்ெபா  தம  தல்வி நீாில ம் அவஸ்ைதயி க்க, 
          யாெரன்றறியா  மனதிரங்கி உடேன குளத்தி றங்கிக் கைரேயற்றிேனன். 
          நான் ேவெறன்ன ெசய்யக்கூ ம்? க்ஷத்திாிய குலத்திற் பிறந்  ம ம் ஓர் 
          உயிைர நான் காப்பாற்றா விட்டால், என்ைனப் ெப ம்பாபம் ெதாட மன்ேறா? 
          அச் சமயத்தில் ேவெறா  க்தி ம் ேதான்றாமற் ேபாய . 
 
    சு. ஆம், சாிதான். உம்ைமக் க ந் ெகாள்வதில் பயனில்ைல. நீர் ெசய்த உதவிக்கு 
          உம்ைம நன்கு பாராட்டேவண் ம். இதி க்கட் ம் - எங்ேக அந்த அசுர 
          குலத் தித்  என் மகைள அவமாியாைத ெசய்த மன்றி, வாவியிற் றள்ளி 
          விட் ப்ேபான அந்த சர்மிஷ்ைட? எங்ேக அந்தத் ஷ்ைடயாகிய சர்மிஷ்ைட? 
          எங்ேக அந்த அரசப்பதராகிய வி ஷபர்வா? 
 
    சர்மிஷ்ைட பின்ெதாடர வி ஷபர்வா வ கிறான். 
 
    வி. [சுக்ராசாாி பாதத்தில் ழ்ந்  நமஸ்காித் ] எம  குலத்ைதயீேடற்ற வந்த 
          கு சிகாமணி! அபயம்! அபயம்! 
 
    சு. அேட! அரசப்பதேர! வி ஷபர்வா! சீ! எ ந்தி . உன்ைன நான் 
          காலா ைதத்த ந் தவ . நீ அைத ம் ெபறத்தகாத அற்பன். நீச குலத்தி  
          தித்ேதாேன! எ ந்தி ! 
         [வி ஷபர்வா எ ந்தி க்கிறான்.] 
          உன் ைடய ெபண் ெசால் ய ம் ெசய்த ந் ெதாி மல்லவா உனக்கு? 
 
    வி. குலகு ேவ! இப்பிைழைய மாத்திரம் ெபா த்த ள ேவண் ம். இழிகுலத்திற் 
          பிறந்த எமக்கு என்ன த்தி யி க்கப் ேபாகிற ? அதி ம் இவள் அறிப்ேபைத. 
          ஏேதா அறியாைமயாற் ெசய் விட்டாள். அசுரகுலத்ைதக் காக்கவந்த ெதய்வேம! 
          எம  பிைழையப் ெபா க்கா விட்டால், ேவ  யாவர் எம  பிைழையப் 
          ெபா க்கப் ேபாகிறார்கள்? எம  வாழ்ெவல்லாம் உம் ைடய  
         அ ளினாலன்ேறா? தாேம னிந்தால் பிறகு எம  கதி என்னவாவ ?  
         தேபாநிதிேய! அ ள் ாிய ேவண் ம். 
 
    சு. டாத்மா! எனக்கிப்ெபா  தி க்குங்ேகாபத்தினால் உன்ைன நீறாகும்ப  
          சபித்  வி ேவன். ஆயி ம் உன  ெபண் ெசய்த குற்றத்திற்கு உன்ைனத் 
          தண் ப்ப  நியாயமல்ல ெவன்  உன்ைன விட்  விட்ேடன். உன  மகள்  
         ெசய்த அபராதத்திற்குத் தக்க தண்டைன விதிக்கேவண் ம். என்ன ெசால்கிறாய்? 
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    வி. சுவாமி! நாெனன்ன ெசால் வ ? எல்லா ெமன் ைடய பாக்கியம். தாம் என்ன 
          தண்டைன ேவண் ெமன்றா ம் விதிக்கலாம். என் மகைள இக்ஷணம் 
          சிரச்ேசதம் ெசய்  விடச் ெசான்னா ம் - அப்ப ேய ெசய்கிேறன். 
 
    சு. அப்ப யல்ல. - சர்மிஷ்ைட! நீ ெயன் ைடய மகளின் குலத்ைதப் 
          பழித்தைனயல்லவா? அரசன் மகெளன் ங் கர்வமல்லேவா உன்ைன யிப்ப ப் 
          பிராம்மண குலத் தித்த என் மகைளப்பழித்  அவ யிைர மாய்க்க 
          யத்தனிக்கும்ப  ெசய்த ? நீெயவைளப் பழித்  எவ யிைரப் ேபாக்கப் 
          பார்த்தைனேயா, அவ ைடய பணிவிைட ெசய் ம் இழி ெதாழிற்  
          பாங்கியாவாய் இக்ஷண தல்!-வி ஷபா வா, என்ன ெசால்கிறாய்? 
 
    வி. சுவாமி, தம  சித்தத்திற்கு மா ளேதா? தம  சித்தப்ப  - ெபண்ேண, 
          சர்மிஷ்ைட, நீயின் தல் ெதய்வயாைனயின் பாங்கியாவாய். - உன் விதி இ , 
          நாெனன்ன ெசய்யக்கூ ம்? 
 
    சு. அேட, வி ஷபர்வா, இன் ம் பார், உன் மகள் ெசய்தகுற்றம் என்ெனன்ன 
          தீைமகட்ெகல்லாம் இடமாயிற் . இத் ஷ்ைடயின்ெதாழிலால், பிராம்மண 
          குலத் ப் ெபண்ணாகிய ெதய்வயாைனயின் கரத்ைத, க்ஷத்திாிய குலத்திற்பிறந்த 
          இந்த யயாதி மன்னன் தீண் ம்ப  ேநாிட்ட . இேதா, உனெததிாில் நிற்கும் 
          யயாதிராஜன், ெதய்வயாைன வாவியினின் ம் ஓலமி வைதக்ேகட் , அவள  
          கரத்ைதப்பற்றி கைரேயற்றினான். இனி என்ன ெசய்யலாம்? யயாதியின் மீ  
          குற்றெமான் மில்ைல. ஊழிற் ெப வ  யா ள? அன்  கசனிட்டசாபம் இன்  
          நிைறேவ ங் காலமாய .-ெபண்ேண, ெதய்வயாைன, நீயிந்த யயாதிைய மணம் 
          ாியேவண் ம்.-யயாதி மஹா ராஜேன, நீ ெயன  மகைள விவாகஞ் ெசய்  
          ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
    ய. தயாநிதி!-தாம் அறியாத ெதான் மில்ைல. தம  வாக்கினின் ம் ஒ  தவ ம் 
          வரா  – ஆயி ம் நாேனா க்ஷத்திாியன், க்ஷத்திாியன் பிராம்மண குலத் தித்த 
          ெபண்ைண விவாகஞ் ெசய்  ெகாள் தல் ம நீதிக்கு விேராதமாகுேம.  
          சீர்ெபற்ற சந்திரகுலத் தித்த நான் இக்குற்றம் ெசய்ேவனாயின் என்  
         குலத்திற் கிழி  வ மன்ேறா! 
 
    சு. யயாதி, நீ கூ வ ண்ைமேய. ஆயி ம் என் மக க்கு வியாழபகவா ைடய 
          த்திரன் கசனிட்ட சாபெமான் றி க்கிற . அெதன்ன ெவன்றால் இவள் ஓர் 
          க்ஷத்திாியைன மணம் ாிய ேவண்  ெமன்பேத. ஆகேவ விதியின்ப   
          நீ ெயன  மகளி ைடய கரத்ைதத் தீண்ட ேநாிட்ட . எப்ெபா   
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         அவ ைடய கரத்ைத நீ தீண் ைனேயா அப்ெபா ேத அவ க்குப்  
          பதியாயிைன நீ. ஆகேவ இ  உன  குற்றமன் . என் ெசாற்ப  என்  
         மகைள மணம் ாி. 
 
    கா. [ஒ றமாய் யயாதி டன்] அப்ப ேய ஆகட் ெமன்  ஏற் க் ெகாள் ம். 
          இல்லாவிட்டால் னிவ க்குக் ேகாபம் வ ம். 
 
    ய. சுவாமி,-தம த்திரவின்ப . 
 
    ச. [தன் தந்ைத டன்] அண்ணா, என்ைன ம் - இந்த அரச க்ேக - விவாகஞ் ெசய்  
          ெகா த் வி ம். என் தைலவிதிதா னிப்ப  ந்தேத!-இவ்வளவாவ  ெசய் ம். 
 
    வி. சுவாமி, குலகு ேவ, அ ேயன் தமக்ெகா  விண்ணப்பஞ் ெசய்கிேறன். கி ைப 
          ெசய்ய ேவண் ம். என் ெபண்ணி ைடய தைலவிதிதான் இவ்வண்னம் 
          ந்தேத. அதற்காக நான் ஏ ம் வ ந்தவில்ைல. ஆயி ம் அவள் மங்ைகப் 
          ப வத்ைத அைடந்தி க்கிறப யால் அவ க்கு விவாகஞ் ெசய்யாமல் விட்  
          வி வ  நியாயமன் . ெதய்வயாைனயி ைடய பாங்கியாயினைமயால் நான் 
          ேவெறங்கு அவ க்ெகா  கணவைனத் ேத வ ? ஆகேவ, சர்மிஷ்ைடைய ம் 
          இந்த யயாதி மஹாராஜ க்ேக விவாகஞ்ெசய்  ெகா த் வி ம்ப  
          அ க்கிரகிக்க ேவண் ம். சர்மிஷ்ைட ெதய்வயாைனக்கு எப்ெபா ம் பணி 
          ெசய்ய ம் இ  மிக ம் அ கூலமாயி க்கும். சுவாமி, தாம் எப்ப யாவ  இந்த 
          ேவண் ேகா க் கிரங்க ேவண் ம். 
 
    சு. வி ஷபர்வா, நீ கூ வ ம் ஒ  விதத்தில் நியாயமாகத்தான் ேதான் கிற . 
          ெதய்வயாைன, எப்ப ம் உன் டன் கூ ப்பலநாள் விைளயா ய ேதாழி 
          யன்ேறா சர்மிஷ்ைட? நாம் அசுரகுலகு வாயி ந்  அக்குலத்திற்குக் ெக தி 
          ெசய்வ  நியாயமன் . ஆகேவ இச்சர்மிஷ்ைடைய ம் யயாதிக்கு விவாகஞ் 
          ெசய்  ெகா க்கிேறன். உன்னிஷ்டெமப்ப ? 
 
    ெத. ஆம், அப்ப ேய ெசய் ம். அவள் எனக்குக் குற்றஞ் ெசய்தேபாதி ம் எனக்குப் 
          பாிதாபமாகத் தானி க்கிற . 
 
    சு. வி ஷபர்வா, பார்த்தைனயா. பிராம்மணப் ெபண்ணின் குணத்ைத ம் 
          அசுரகுலப் ெபண்ணின் குணத்ைத ம்?-யயாதி ராஜேன, நீ இவ்வி ஷ  
          பர்வாவின் மகளாகிய சர்மிஷ்ைடைய ம் மணம் ாிவாய். ஆயி ம்  
          உனக்ெகான்  கூ கிேறன். இப்ெபா ேத, ஞாபகமி க்கட் ம். நீ ஒ   
          பிராம்மண குலப்ெபண்ைணச் ேசர்ந்தபின் ேவெறா  ஸ்திாீையச் ேசர்வ   



 24

           தவ . ஆகேவ இந்த சர்மிஷ்ைடக்குப் ஷேபாகெமான்  தவிர  
           மற்ெறல்லாப் ேபாகங்கைள ம் அளிப்பாய். நான் கூறியதிற் றவ வாயாயின்  
           பிறகு உனக்குப் ெப ங்ெக தி ேநாி ம். 
 
    ய. தவச்சிேரஷ்டேர; - தம  சித்தப்ப . ஆயி ம் - 
 
    வி. சுவாமி, எனதரண்மைனயிேலேய இவ் விவாகத்ைதத் தாம் நிைறேவற்ற 
          ேவண் க்ெகாள்கிேறன். நாெமல்ேலா ம் றப்பட் ப் ேபாய், சீக்கிரம் யா ம் 
          சித்தஞ் ெசய்ேவாம்.- யயாதி ராஜேன, தாம் எனதரண்மைனக்குச் சீக்கிரம் 
          எ ந்த ள ேவண் ம். நாங்கள் விைடெபற் க் ெகாள்கிேறாம். 
 
          [யயாதி காஞ்ேசயன், தவிர மற்றவர் ேபாகிறார்கள்] 
 
    கா. அரேச, ஏ , தாம் றவற மார்க்கத்ைதப் கழப் ேபாய் இரண்  மைனவியர்கள் 
          கிைடத்தாப் ேபா க்கிற ! ஆயி ம் இதிெலா  சங்கடம் ைளத்தேத 
          பார்த்தீரா? 
 
    ய. காஞ்ேசயா, உனக்ெகன்னேவா பாிகாசமாயி க்கிற . எனக்கின்ன  
          ெசய்கிறெதன்  ேதாற்ற வில்ைல. இெதன்ன சங்கடமாயி க்கிற ? மஹாிஷி 
          கூறிய  நிைறேவறி வி ம்ேபா க்கிற ! நான் இப்ெபா  
          சுக்ராசாாியி ைடய மகைள விவாகஞ் ெசய்  ெகாள்ள மாட்ேடெனன்  
          ம ப்ேபனாயின் அவ க்குக் ேகாபம் பிறக்கும். வி ஷபர்வாவின் மகைள 
          ெவ க்கேவா - என் மன ெமழவில்ைல.- ஆஹா! ேதாழேன, என்ன பவதி!  
          என்ன கண்கள்! அவள் என்ைன ஒ  தரம் ேநாக்கிய ெபா ேத என யிைரப்  
          பாசங்கட்  வ ப்ப ேபா ந்தேத! ஆயி ம் என்ன ர்ப்பாக்கியம்,  
          நான் அவைளத் தீண்டலாகாதாேம! ஏ  மஹாிஷி கூறிய  உண்ைமயாய்  
         ம் ேபா க்கிற !  நாெனன்ன ெசய்வ  இச்சங்கடத்திற்கு? 
 
    கா. அரேச, தாம் இனி ேயாசித் ப் பயெனன்ன? வ ங் காாியம் வந்  தான் தீ ம். 
          தாம் ஏற் க் ெகாண்டபின் பின் வாங்குவ  தர்மமல்ல. நம்மா யன்ற அள  
          தீங்குவராமற் காத் க்ெகாள் ேவாம். மஹாிஷி கூறியப  ஒ  தீங்கும்  
         ேநாிடாம க்க ேவண் ெமன்  ேகா ேவாம். 
 
    ய. காஞ்ேசயா, நீ கூ வதில் எனக்கு நம்பிக்ைகயில்ைல. மஹாிஷி கூறிய  
          எப்ப ம் ேநர்ந்ேத தீ ம் என்  எனக்கு ஏேதாெவான்  கூ கிற . ஆயி ம் 
          நாெனன்ன ெசய்ேவன்? வந்தால் ெபா த்ேத தீரேவண் ம். ேபாேவாம். வா. 
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    [இ வ ம் ேபாகிறார்கள்.] 
    ----------------- 
 

ன்றாவ  அங்கம் 
 
    இடம்:- அரண்மைன நந்தவனம். காலம்:- சந்திரேனா கூ ய இர . 
 
    சர்மிஷ்ைட, உட்கார்ந்தி க்கிறாள். 
 
    ச. இன்  நான் எ ந்த ேவைள நல்ல ேவைளயாயி க்க ேவண் ம்! எனெதண்ணம் 
          எப்ப ங் ைககூ ெமன்  ஏேதா ஒன்  எனக்குள் ெசால் கிற . –  
          அப்ெபா ேத ேபான நம  வி ஷகன் ஏன் இன் ம் வரவில்ைல.  
          எப்ப யாவ  அவன் சந்ேதாஷமான உத்திரங் ெகாண்  வ வானாக!  
          சீக்கிரம் வ வதாய்க் கூறிச் ெசன்ற ேதாழி ம் இன் ம் வரவில்ைலேய.- 
          என ெதண்ணம் சீக்கிரம் நிைற ேவறாவி ன் என யிர் றப்ேப ெனன்ப   
         திண்ணம். ெதய்வயாைனக்குப் பணிவிைடப் ெபண்ணாக ேவண்  வந்த  
         ெபா ேத என யிைர மாய்த் க் ெகாண் ப்ேபன். ஆயி ம் என   
         பிராணநாதர் மீ  ெகாண்டகாதலான  என்ைன இ வைரயில் உயி டனி க்கச்  
         ெசய்த  - என் பிராணநாதர்!- ஏன் நான் 
          அவைரப் பிராணநாதெரன்  அைழக்கலாகா ? எ  எப்ப  யி ந்தேபாதி ம் 
          என்ைன அக்நி சாக்ஷியாக விவாகஞ் ெசய் ெகாண்ட  உண்ைம தாேன? அவர் 
          என்ைனக் கண்ெண த் ப் பாராவிட்டா ம், அவர் என் பர்த்தா, நான்  
         அவ ைடய பத்னிதான் பாவம்! அவர் என்ன ெசய்வார்? அந்த சுக்ராசாாிக்கு  
         அன்  வாக்களித்தப  அவர் நடக்க ேவண் யதாயிற் !- தர்மத்தினால் 
          கட் ண் க்கிறார். அவைர ெநாந்  பயெனன்ன? இவ்வள தான் நான் 
          ெகா த்  ைவத்த ; ெகா த்  ைவத்தவள் ெதய்வயாைன, அவள் 
          அ பவிக்கிறாள். அவைளப்பார்த்  ெகா த் ைவக்காத பாவி நான்  
          ெபாறாைமப்பட் ெடன்ன பயன்? ஆயி ம் இந்தத் ெதய்வயாைனக்கு  
          என்மீ  சற் ம் இரக்கமில்லாமற் ேபாயிற்ேற! நா ம் அவைளப்ேபான்ற  
          ஒ  ெபண் தாேன? நா ம் மஹாராஜா க்கு அவைளப்ேபால்  
          வாழ்க்ைகப்பட்டவள் தாேன. அவைளப்ேபால 
          எனக்கும் என  பிராணநாத டன் சுகம பவிக்க வி ப்ப மி க்குெமன்  
          கனவி ம் நிைனயாேளா? சி வய  தல் தன் டன் ஒன்றாய்க்கூ  விைள 
          யா னவள் நான் என்பைத மறந்தாேளா? தன் ைடய பிதாதான்  
         ெகா ைமயான கட்டைள யிட்ட ேபாதி ம், இவளாவ  நமதரசன்  
         மகெளன்  மனதிரங்கி மஹாராஜாைவ நான் கண்ணாரக் காண்பதற்காவ   
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         ஒ ைற அ ப்பாேளா என்னிடம்? 
          நான் குடத்தி ட்ட விளக்ைகப் ேபால குைலந்  வ கிேறேன! நான் அசுரகுலத் 
          தரசனாகிய வி ஷ பர்வாவின் மகளாகப் பிறந் ம், சந்திரகுல திலகராகிய 
          யயாதிராஜைன மணந் ம் இந்தத் ர்ப்பாக்கிய ஸ்திதியி க்கிேறேன! ஈசேன! 
          ஈசேன!- 
 
    ஒ  ேதாழி வ கிறாள். 
 
    ேதாழி, என்ன சமாசாரம்? இவ்வள  ேநரெமன்ன? சீக்கிரம் ெசால். 
 
    ேதா. அம்மா, இனி நீர் கவைலப்படேவண்டாம். நான் ேபான காாியத்ைத 
          த் க்ெகாண்  தி ம்பி வந்ேதன். 
 
    ச. ஆனால் இப்ெபா  மஹாராஜா இங்கு வ வாேரா? 
 
    ேதா. சந்ேதகமில்ைல. எப்ப யாவ  ேபாக்குச் ெசால்  மஹாராஜாைவ யிங்கு 
          அைழத்  வ வதாக ஒப் க்ெகாண்டார் என் கணவர். 
 
    ச. எப்ெபா  வ வார்? 
 
    ேதா. இன் ம் அைர நாழிைகக்குள் வ வார். அம்மா இனியாவ  உம  கவைல 
          ெயல்லாந் தீர்ந்தி ம். உம  ேகாாிக்ைக நிைறேவறிவிட்ட . இனி மக்ெகன்ன 
          குைற? 
 
    ச. ேதாழி, நன்றாகச் ெசான்னாய்! அஷ்டதாித்திரைனப் பார்த்  
          குேபரெனன்ப ேபால எனக்ெகன்ன குைறெயன்  ெசால் கிறாேய! ஐேயா! 
          என்ைனப் ேபான்ற ர்ப்பாக்கியசா க ம் இவ் லகி க்கிறாேளா? 
 
    ேதா. அம்மா, இைத நான் ன்ேப ேகட்கேவண் ெமன்றி ந்ேதன். உமக்கு 
          உண்ைமயில் என்ன குைற? ஷேபாகமில்லாத குைறெயான்  தவிர  
          ேவெறன்ன இ க்கிற ? அவ்விஷயத்திற் தவிர மஹா ராஜா உம்ைம ம் 
          ெதய்வயாைனத்ேதவிைய ம் சமமாகத்தாேன பார்த் வ கிறார்? 
          அவ க்கி க்ற  ேபாலேவ உமக்கும் ஆைட ஆபரணங்கள்ளிைக 
          த யனெவல்லாம் ெகா த்தி க்கிறார். எதற்காக இவ்வள  தரம் வ த்தப் 
          ப வாேனன்? 
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    ச. சீ! நீ ெயன்ன ஒன் ந் ெதாியாதவள்ேபாற் ேபசுகிறாெய? எனக்கிைவகெளல்லாம் 
          இ ந் ம் ஷ ேபாகமின்றி என்ன பயன்? அ  இ க்குமாயின் இைவகைள 
          ெயல்லாந் திரணமாகப் பாவிப்ேபேன. என  பிராணநாதர் பார்த்  சந்ேதாஷப் 
          ப வதற்கன்றி இவ்வாைடயாபரணங்கள் எல்லாம் எனக்ெகன்னத்திற்கு? அவர் 
          என்ைனக் கண்ெண த் ம் பாராதி க்கும் ெபா  இச்ெசல்வங்களின் 
          மீெதல்லாம் என் மனம் எப்ப ச் ெசல் ம்? 
 
    ேதா நாம் மஹாராஜாைவ ம் க ந் ெகாள்ளக் கூடா . அவர் என்ன ெசய்வார்? 
          பாவம்! அவர் சுக்ராசாாியின் கட்டைளப்ப  நடக்கேவண்  யி க்கிறேத! 
 
    ச. சுக்ராச்சாாி என்ன கட்டைள யிட்டார்? என்ைனக் கண்ெண த் ப் பார்த்  
          என் டன் ேபச  மாகாெதன்  கட்டைள யிட்டாேரா? 
 
    ேதா. ஆமாம் அம்மா, ேபச ஆரம்பித்தால் பிறகு ெதாந்திர க்கிடமாகுெமன்  
          உம்ைமப் பாராதி க்கின்றார் ேபாற் ேறான் கிற . அதி ம் தாேமா அதிக 
          பவதி. - அதி க்கட் ம் - இக்கவைல ம் சீக்கிரம் ஒழியப்ேபாகிற . நீர்தான் 
          அவைரப் பார்க்கப் ேபாகின்றீேர ேநாில், சீக்கிரம் உமதரண்மைனக்குச் ெசன்  
          அலங்காரஞ் ெசய் ெகாள் ம், மஹா ராஜா வ ம் காலமாயிற் . 
 
    ச. நான் பார்த்தா ம் இப்ெபா தாவ  என் டன் வார்த்ைத யா கிறாேரா 
          என்னேவா? எல்லாவற்றிற்கும் சுவாமி யி க்கிறார்! ேதாழி, வா நாம் 
          ேபாேவாம். இவ்விடத்திற்றாேன மஹாராஜா வ வார், சந்ேதகமில்ைலேய? 
 
    ேதா. சந்ேதகமில்ைல, வா ம் ேபாேவாம். [ேபாகிறார்கள்] 
 
    சற்  ரத்தில் யயாதி ம் காஞ்ேசய ம் வ கிறார்கள். 
 
    கா. அரேச, இரவில் தாம் நித்திைரயின்றி கஷ்டப்ப வதி ம், தினம் நீர் ேபாஜனங் 
          ெகாண்ட டன் இவ்விடத்தில் வந்  சற் லாவிச்ெசன்றால் ேதகத்திற்கும் 
          ஆேராக்கியமா யி க்கும், நித்திைர ம் விைரவில் வ ம். இப் ஞ்ேசாைல 
          மனத்திற்கு எவ்வள  ஆேராக்கியத்ைதத் த கிற  பார்த்தீரா? அதி ம் 
          இப்ெபா  வசந்த காலம். 
 
    ய. நண்பேன, ஆம் நீ கூ வ ண்ைமேய. ெமல்ெலன சும் ெதன்றல் இங்குள்ள 
          மலர்களின் கந்தத்ைதப் பரவச் ெசய்வ ம், ஒள்ளிய சந்திாிைக உ க்கி ஓட 
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          விட்ட பத்தைரமாற் த் தங்கம்ேபால் அத்தடாகத்தில் பிரகாசிப்ப ம், மிகுந்த 
          இன்பத்ைதத் த கின்றன; ஆயி ம் இைவகைள ெயல்லாம் பார்க்கும் 
          ெபா  எனக்குச் சந்ேதாஷமா யி ந்தேபாதி ம், ஓர் றம் ஏேதா ஓர்வித 
          வ த்த ம் இ க்கிற . அ  யா  காரணம் பற்றிேயா அறிகிேலன். 
 
    கா. ராஜபத்னி அ கி ல்ைல ெயன்ேறா?- அரேச ெதய்வயாைனத்ேதவி 
          அந்தப் றத்தில் தம்ைமக் காேணாெமன்  ேதடமாட்டார்கேளா? 
 
    ய. இல்ைல, அவள் உறங்கிவிட்டாள், நான் வ ம்ேபா  பார்த்  விட் த்தான் 
          வந்ேதன். 
 
    கா. சாிதான்.- என்ன வ த்த ண்டாகிறெதனக் கூறினீர்? 
 
    ய. அைத வ த்தெமன் ங் கூறலாகா . ஓர் வித சந்ேதாஷத்ைதத் த ம் 
          வ த்தமா யி க்கிற . இந்த சந்ேதாஷத்ைத நாம் ம ப ம் அ பவிக்கப் 
          ேபாகிேறாேமா என்னேவா என் ம் சந்ேதகேம அவ்வ த்தத்திற்குக் காரணமா 
          யி க்கிறேதா, அல்ல  ேவ  யா  காரணேமா அறிகிேலன். 
 
    கா. எக்காரணமா யி ந்தா ம் இ க்கட் ம். இப்ெபா  நாம் ேவ க்ைகயாய்க் 
          காலங் கழிப்பைத விட்  விட்  இைவகைள ெயல்லாம் ேயாசிப்பாேனன்? 
          இப்ப ப்பட்ட இளேவனிைல நாம் விேனாதமா ய பவியாத  ெபாிய தவறாம். 
          [இ வ ம் உட்கா கிறார்கள்.] 
 
    ய. காஞ்ேசயா, ஒ வ க்கு எப்ப ப்பட்ட மனக் கவைல யி ந்தேபாதி ம் அ  
          சங்கீதத்தினால் நீங்குெமன்  ஆன்ேறார் கூறி ள்ளார். இச்சமயத்தில் 
          உன் கீதத்தினால் என  ெசவி சற்றின்ப மைடயட் ம். 
          [காஞ்ேசயன் சற்  பா கின்றான்] 
          காஞ்ேசயா, நீ பா ய தன்ைமைய ேநாக்குங்கால் உண்ைமயில் நீ ெயைதேயா 
          க தி இவ்வா  பா ய ேபா க்கிற . 
 
    கா. இல்ைல மஹாராஜா. ேவ க்ைகயாகப் பா ேனன். ஒன்ைற ம் 
          எண்ணினவ னன் . 
 
    ய. காஞ்ேசயா, சங்கீதத்தினால் உண்டாம் மகிழ்ச்சிேய மகிழ்ச்சி! ேதகத்ைத  
           ெயல்லாம் பரவச றச் ெசய்கிற  அ ெவான்ேற! பா கிறவ க்கும்  
           இன்பத்ைதத் த கிற , ேகட்ேபா க்கும் இன்பத்ைதத் த கிற !  
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          சங்கீதத்தினால் உ காத ெஜன்மம் என்ன ெஜன்மம்? - காஞ்ேசயா, அேதா,  
          யாேரா ரத்திற் பா கிறாற் ேபா க்கிற . கா க் ெகவ்வள  இனிப்பா  
          யி க்கிற ! இக்காலத்தில் அரண்மைனய கில் யார் பாடப்ேபாகிறார்கள்? 
 
    கா. இேதா ேபாய்ப்பார்த்  வ கிேறன் [தனக்குள்] இதற்காகத்தாேன ஒ  ேபாக்கு 
          ேத க்ெகாண் ந்ேதன். [ேபாகிறான்] 
 
    ய. ந நிசியில் இங்கு யார் இவ்வள  இனிைமயாய்ப் பாடக் கூ ம்? இந்தப் றம் 
          இ ந் தான் குரல் வ கிற .-ஓ! இ  சன்மிஷ்ைடயின் மாளிைக யல்லவா? 
          சந்ேதகமில்ைல. அப்ெபண்ணன்றி யார் இவ்வள  இனிைமயாகப் பாடப் 
          ேபாகிறார்கள்? அப்பாட்டான  என் மனத்ைத ெயல்லாம் கவர்கிறேத! சீ! 
          என்ைனப்ேபா ம் ர்ப்பாக்கியசா கள் இந்நில லகின் கண் ஒ வ  மிரார். 
          ைகயி க்கும் ம ரமான கனிைய சிக்கச் சக்தியற்றவனா யி க்கிேறேன! 
          இவ்வழகிைய மைனவிெயன்  கூப்பி ம்ப யான ஓர் ேபற்ைற நான் 
          ெபற்றி ந் ம் அவ டன் வாழ நான் ெகா த் ைவக்காம க்கிேறன். சீ! 
          என்ன தப்பிதம் ெசய்ேதன்! அன்ைறத்தினம் ஏன் சுக்ராசாாிய ைடய 
          கட்டைளக்குட் பட்ேடன்? என் ைடய ரதிர்ஷ்டேம ரதிர்ஷ்டம்! 
          ெதய்வயாைன அழகி ம் த்தியி ம் சிறந்தவளா யி ந்தா ம், அன்  
          சன்மிஷ்ைடையக் கண்ட  தல் சன்மிஷ்ைடயின்மீேத என்மனம் நா கிற . 
          ஐேயா, பாவம்! என்ைன மணந் ம் சன்மிஷ்ைட என்ன சுகத்ைத ய பவித்தாள்? 
          அவைளக் கண்ெண த் ப் பார்க்க ம் எனக்கு மேனாதிடமில்ைல; எங்கு  
         அவள  ேபரழைக இன்ெனா  ைற பார்ப்ேபனாயின் சுக்ரபகவா க்கு  
         நான் கூறிய ெமாழி யினின் ம் தவ ம்ப  ேநாி கிறேதா என்  அவைளப்  
         பார்ப்ப  மில்ைல. நான் என்ன ெசய்ேவன்! என் வாக்கால் கட் ண் க்கிேறன்.  
         "கிட்டாதாயின் ெவட்ெடனமற" என்  இவ்வாைசைய நான் இப்ெபா ேத  
          அடக்கி விடேவண் ம். 
          இக் கவைலயினா லன்ேறா எனக்கு இரவில் நித்திைர யில்லாமல் இ க்கிற ? 
          ன் ெஜன்மத்தில் ஸ்திாீ ஷர்கைள எப்ப ப் பிாித்ேதேனா, அதன் பயைன 
          இப்ெபா  அ பவிக்கிேறன். "ஊழிற் ெப வ  யா ள மற்ெறான்  
          சூழி ந் தான் ந் ம்!" ஈசேன! ஈசேன!:- 
          [ஆசனத்தின் மீ  சயனிக்கிறான்.] 
 
    [கந்தம், களபம், ஷ்பம், தாம் லத் டன் சன்மிஷ்ைட வ கிறாள்.] 
 
    ச. என்னிட  ேதா ம் கண் ந் ப்பாேனன்?- மனேம, அைதாியப்படாேத.- 
          என்ன, இங்கு ஒ  அரவத்ைத ங் காேணாம். ஒ ேவைள என் பிராண நாதர் 
          அரண்மைனக்குத் தி ம்பிப் ேபாய் விட்டாேரா? இல்ைல, இல்ைல. அேதா,  
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          அந்த சந்திர காந்தக் கல் ன்மீ  சயனித் க்ெகாண் க்கிறார். நித்திைர  
          ெசய்கிறாரா என்ன? சற்  ெமல்ல அ கிற் ெசன்  பார்ப்ேபாம். [சமீபத்திற்  
          ெசன் ] அயர்ந்த நித்திைரயி க்கிறார். இன் தான் என் தேபா பலன்  
          நிைறேவறிய  – பிராணநாதா, உம  அ கில் நின்  உம  ேபரழைக உற் ப்  
          பார்த்  ேபரானந்த மைடயப் ெபற்ேறேன! ெதய்வயாைன ெசய்த பாக்கியேம  
          பாக்கியம்! இப்ெபா  ெதாிகிற , உம்ைம அவள் ஒ  க்ஷணேம ம் விட் ப்  
          பிாியாததற்குக் காரணம். உம  அழைகக் கண்  ஆடவ ம் ெபண்ைம  
          வி ம் வாெரனின், உம  அழைக நாேனா உைரக்கத் தக்கவள்? ரதிேய கண்   
          மயங்குவாெளனில் என் மன நிைலைமைய எவ்வா ைரப்ேபன்? ஆஹா!  
         இச்சுந்தர ரைனப் ஷனாகப் ெபற் ம், என்ன ர்ப்பாக்கிய ஸ்திதியி  
          க்கிேறன் நான்! கால தாமதஞ் ெசய்ய லாகா . எ ப்பவா என்  
          பிராணநாதைர? எ ப்  ேவனாயின் கண்ெண த் ப் 
          பாராம ம் ேபசாம ம் அந்தப் றத்திற்குப் ேபாய்விட்டால் என்ன ெசய்கிற ? 
          காற் ள்ளேபாேத ற்றிக் ெகாள்ள ேவண் ம். இவர  ெசவ்விய அதரத்திற்கு 
          ஓர் த்தமி கிேறன். [மி வாய் த்தமிட் ] இன் ம் நித்திைரயினின் ம் 
          எ ந்தி க்கவில்ைல. ஐேயா! எப்ெபா ம் இவர் இப்ப ேய உறங்கிக் 
          ெகாண் ப் பாராயின், நான் எப்ெபா ம் இவ க்கு த்தம் ெகா த் க் 
          ெகாண்ேட யி ப்ேபேன! அப்ப யாவ  என  ஆைச சற்  தீ ம். எப்ப ம் 
          இவைர எ ப்பேவண் ம். இத்த ணம் தவறினால் ம ப  நமக்கு ேவெறா  
          த ணம் வாய்க்குேமா என்னேவா? ஆயி ம் ஒ  க்தி ேதாற் கிற . என் 
          ேமாதிரத்ைத இவர் கரத்தி லணிந்  இவர் கைணயாழிைய என் கரத்தி லணிந்  
          ெகாள்கிேறன் ன் . 
 
          [ேமாதிரத்ைத மாற்றிக்ெகாண்  த்தங்ெகா த் , சற்  ரத்தில் நிற்கிறாள்.] 
 
    ய. [நித்திைரநீங்கி எ ந்  உட்கார்ந் ] என்ன! உறங்கி விட்ேடன்!-அ  யார்? 
          [சன்மிஷ்ைடையக் கண்  எ ந்தி க்கிறான்.] 
 
    ச. பிராண நாதா- 
 
    ய. [தனக்குள்] பிராண நாதா! 
 
    ச. ஏன், நான் தம்ைமப் பிராணநாதா என்றைழக்கலாகாேதா? நீர் 
          கண்ெண த் ப்பார்த்  என் டன் ேபசாவிட்டா ம் என் பிராணநாதர் 
          அல்லாமற் ேபா ேரா? நீர் என்ைன மணந்த ம் உண்ைமயல்லேவா? 
          அைதயாவ  ெசால் ம், வாையத்திறந் . 
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    ய. [கீேழ பார்த்த வண்னம்] இந்த ேவைளயில் நீ யிங்ேக வந்த காரணெமன்ன? 
 
    ச. பிராணநாதா, நீர் தைல குனிந்  கீேழயி க்கும் மண்ைனப் பார்த் ப் ேபசுகிறீேர. 
          நான் அம்மண்ணி ங் கீழாய்விட்ேடேனா? அைதக் ேகட்கலா ெமன் தான் 
          வந்ேதன். என்ன, சும்மா இ க்கிறீர்? 
 
    ய. சுக்ராசாாியார் கூறியைத மறந்தைனேயா? 
 
    ச. அைதத்தான் ேகட்கவந்ேதன். சுக்ராசாாியர் என் டன் சம்பந்தப்பட  
          லாகாெதன்  கூறினா ேரெயாழிய ேபச ங் கூடாெதன்  ெமாழிந்தனரா?  
          என்ைன நீர் அக்நி சாக்ஷியாக மணந்தீரா அல்லவா? தன் ெசாந்த மைனயாைளக்  
          கண்ெண த் ம் பாராதி ப்ப  தர்மமா? இம் ன்  ேகள்விக க்கும் உத்திர  
          மளித் ப் பிறகு தாம் ெசல் ம். தம்ைமத் தர்ம பதி ெயன்  வியாழ பகவாேன  
          கழ்ந்தி க்கிறார்!  இதற்குத்திரம் ெசால் ப் பிறகுேபாம்.- 
 
    ய. சன்மிஷ்ைட, நான் ெசால்வைதக் ேகள்.- 
 
    ச. பிராணநாதா, என் ைடய ெபயைரத் தம  வாக்கால் ெசால்லக் ேகட்ேடேன! 
          இ ேவ ேபா ம் எனக்கு. 
 
    ய. நான் உன்ைன விவாகஞ் ெசய்  ெகாண்ட  உண்ைமேய, ஆயி ம் 
          அக்காலத்தில் சுக்ரபகவானிடம், உனக்குப் ஷேபாகமன்றி மற்ெறல்லாச் 
          ெசல்வங்கைள ங் ெகா ப்பதாக வாக்களித்ேதன் என்ப  நீ யறிந்த விஷயேம. 
          நான் என  வாக்கால் கட் ண் க்கிேறன். அைதயன்றி உனக்கு நான் 
          நடத்தி வ வதில் ஏதாவ  குைறயி ந்தால் கூ . இக்ஷணேம அைதத் 
          தீர்க்கிேறன். 
 
    ச. பிராணநாதா, சந்திரகுல திலகராகிய உமக்கு நான் கூறத்தக்க ெதான் மில்ைல. 
          ஆயி ம் ஒன்  கூ கிேறன். எனக்கு உம  சுகமின்றி மற்றச்  
          ெசல்வங்கெளல்லாம் என்னத்திற்கு? ஸ்திாீயாய்ப் பிறந்தவர்க க்குப்  
         ஷேபாகேம க்கியம். அ வின்றி மற்றச் ெசல்வங்களால் என்ன பயன்?  
        கமின்றி உடல் என்னத்திற்கு? 
 
    ய. ெபண்ேண, அதற்கு நான் என்ன ெசய்யலாம்? அைதயின்றி ேவ  
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          குைறயி ந்தாற் ெசால். 
 
    ச. ேவேறார் குைற ம் ேவண் மா? ெதய்வயாைனையப் பார்க்கும் ெபா  
          'கண்ேண!' ெயன்றைழக்கிற வாய் என்ைனப்பார்க்குமிடத்  ெபண்ேண 
          ெயன்றைழக்கிற ேத! நா ம் அவைளப்ேபால் உமக்ெகா  பத்தினி யன்ேறா? 
 
    ய. ஐேயா! சன்மிஷ்ைட, என  மனநிைல உனக்குத் ெதாியா . ெதாி மாயின் 
          இவ்வா  கூற மாட்டாய். நான் என்ன ெசய்ேவன்? 
 
    ச. பிராணநாதா, இப்ப  உட்கா ம் சற் . அ ம் ெசய்யலாகா , சுக்ராசாாி 
          அ ங் கூடாெதன்றாேரா? [யயாதி உட்கா கிறான்] 
 
    ய. சன்மிஷ்ைட, சுக்ராசாாி கூறிய ஒ  விஷயந்தவிர மற்ைறய விஷயங்களில் 
          உங்களி வைர ம் ஒன்றாகப் பாவிக்கின்ேறன். 
 
    ச. எேதா பார்ப்ேபாம். [ஒ  ெவற்றிைலச் சு ைளத்த கிறாள்.] 
 
    ய. இெதன்ன இ ? சன்மிஷ்ைட, எனக்கி  ேவண்டாம். 
 
    ச. பிராணநாதா, இ தாேனா ெதய்வயாைனைய ம் என்ைன ம் மற்ெறல்லா 
          விஷயங்களி ம் ஒன்றாய்ப் பாவிப்ப ? அவள் ெகா த்தி ப்பா ளாயின் 
          ெவ த்தி ப்பீரா? உம் ைடய தர்மம் இ  தாேனா? அவ க்கு வி ப் ம் 
          எனக்கு ெவ ப் ம் சமமாகப் பகிர்ந்  ெகா கிறாற்ேபா க்கிற ! 
          பிராணநாத, நான் தான் குற்றம் ெசய்ேதன்; இந்த ெவற்றிைல, ெவ ம் 
          இைல! என்ன குற்றம் ெசய்த ? 
 
    ய. கண்ேண, என் மன நிைலைம உனக்குத் ெதாியா . உன்ைனக் கண்ட  தல் 
          உன்மீ  நான் காதல் ெகாண்ேடனாகி ம், சத்தியத்திற் குட்பட்  உன்ைனக் 
          கண்ெண த் ப் பாராம ம் இ க்கேவண்  வந்த . 
 
    ச. பிராணநாதா, இன்ேற என் ெஜன்மம் சபலமாய . நீர் அவ்வள  கூறினீெர 
          அ  ேபா ெமனக்கு. 
 
    ய. ஆயி ம், கண்மணி, ஒன் மாத்திரம் உன் மனதில் உ தியாய் 
          ஞாபகமி க்கட் ம். நான் ஒ  வாக்கு தத்தஞ் ெசய்ேவனாயின் ம் ர்த்திகள் 
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          வந்  ேவண் யேபாதி ம் அதினின் ம்பிறேழன். ஆகேவ 
          அக்குைறெயான்ைறயின்றி ேவ  எக்குைற யி ந்த ேபாதி ம் அைத நான் 
          தீர்க்கச் சித்தமா யி க்கிேறன். இப்ெபா  ெந ேநரமாயிற் , நான் 
          அரண்மைனக்குப் ேபாகிேறன். இங்கு நம்ைம யாராவ  கண்டால் 
          சந்ேதகங் ெகாள்வார்கள். 
 
    ச. இன் ம் சற்றி ந்  ேபாகலாகாதா? 
 
    ய. இல்ைல, நான் ேபாகேவண் ம், மன்னிப்பாய். ஏதாவ  ேபச 
          ேவண் ெமன்றால் இன்ெனா ேவைள ேபசிக்ெகாள்ேவாம். 
 
    ச. பிராணநாதா, அவசரமா யி ந்தால் நான் தைடெசால்லவில்ைல - என் ைடய 
          கைணயாழிையக் ெகா த்  விட் ப்ேபாம். 
 
    ய. உன் ைடய கைணயாழி! [தன் ைக விரல்கைளப் பார்த் ] ஆ! இ  என் 
          விர ல் எப்ப  வந்த ? என் ேமாதிரம் எங்ேக? என் விர ந்த ேமாதிரத்ைத 
          எப்ப  ெய த்தாய் நீ? 
 
    ச. பிராணாநாதா, நீர் என்ைனத்தீண்ட லாகாெதன்  சுக்ராசாாியார் 
          கூறினாேரெயாழிய நான் உம்ைமத் தீண்டலாகாெதன்  அவர் கூறவில்ைலேய. 
          நீர் உறங்கும் ெபா  இைவகைள மாற்றி யணிந்  பார்த்ேதன். 
          ேகாபித் க் ெகாள்ளாதீர். 
 
    ய. இல்ைல, என் கைணயாழிையக் ெகா  இப்ப . 
 
    ச. ஐேயா! இைத என் விரைல விட் க் கழற்ற ய வில்ைலேய. நாதா, 
          இைதச் சற்  கழற் ம். 
 
    ய. [ேமாதிரத்ைதக் கழற்றி எ த் க்ெகாண் ] ேநரமாய் விட்ட ! 
 
    ச. பிராணநாதா, இப்ெபா  ெதன்ைன ெயப்ப த் தீண் னீர்? 
 
    ய. சீ! மறந்ேதன்.- சன்மிஷ்ைட, இேதா உன ேமாதிரம். 
 
    ச. பிராணநாதா, இச்சமயத்தில் என்ைனத் தனியாக விட் ச் ெசல்வ  உமக்கு 
          நியாயமா? பலநாட்கள் ணிற் கழிந்தனேவ! என திளைம ம் ணிற் 
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          பறக்கிறேத! இந்த இள ேவனி ல் உம்ைமப் பிாிந்  நான் எப்ப  உயிர் 
          வாழ்ேவன்? சித்தஜன் கைணயினின் ம் என்ைனக்காக்கமாட்டீரா? 
          இத்ெதன்ற ம், அன்றி ம், நிசி ம், சசி ம் என்ைன வாட் கின்றனேவ ! 
          பிராணநாதா, நீர் சும்மா இ ப்ப  தர்மமா? இ  உமக்கு அ க்குமா? 
          பிராணநாதா, எப்ப யாவ  என் மேனாரதத்ைத நீர் நிைறேவற்றி விட் த்தான் 
          ேபாக ேவண் ம். 
 
    ய. சன்மிஷ்ைட, பார்த்தைனயா? இதற்காகேவதான் நான் அப்ெபா ேத 
          ஜாக்கிரைதயாக இ ந்த . 
 
    ச. பிராணநாதா, என் யிர் ேபாய்வி ம், நீர் ணிற் ெசன்றால். பிறகு அப்பாபம் 
          யாைரத்ெதாட ம், ேயாசித் ப்பா ம்.- 
 
    ய. அப்பா! என்ைன ஆயிரம் ஸ்திாீ ஹத்திகள் ெதாடர்ந்தா ம் ெபா ப்ேபன். 
          என் வாக்கிநின் ந் தவேறன். 
 
    ச. ஆனால் உமதிஷ்டம். பிராணநாதா, தம்ைம விைட ெபற் ச் ெசல்கிேறன். 
          [பாதத்தில் ழ்ந்  வணங்கி எ ந்தி ந் ] பிராணநாதா, எனக்ெகா  
          வரந்தர ேவண் ம். 
 
    ய. சுக்ராசாாி கூறிய  தவிர ேவெறன்ன ேவண் ெமன்றா ங் ேகள், 
          த கிேறன் – 
 
    ச. பிராணநாதா-எனக்குப் த்திரபாக்கியம் அளி ம்.ெதய்வயாைன த்திர 
          பாக்கியம் ெபற்ற ேபால எனக்குப் த்திர பாக்கியம் அளி ம். 
 
    ய. சீ! என்ன மதிேமாசம் ேபாேனன்! [ஆசனத்தில் ழ்கிறான்.] 
 
    ச. பிராணநாதா, ம் ர்த்திகள் வந்  ேவண் யேபாதி ம், ஆயிரம் ஸ்திாீ 
          ஹத்திகள் ேநர்ந்தேபாதி ம் தாம் கூறிய வாக்கினின் ந் தவரமாட்ேட 
          ெனன்றீேர, த்திரபாக்கியம் அளி ெமனக்கு. 
 
    ய. சன்மிஷ்ைட, சுக்ராசாாியா க்கு நான் கூறிய வாக்கினின் ந் தவறா  நீ 
          ேகட்பைத நான் எப்ப த் த வ ? 
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    ச. அந்த விஷயத்ைதப்பற்றி ேயாசிக்கேவண் ய கடைம எனக்கில்ைல. எனக்கு 
          த்திர பாக்கியம் அளி ம். நீர் கூறிய ெமாழியினின் ந் தவறினால் 
          உம  ன்னிைலயில் என  உயிைர இப்ெபா ேத மாயத் க்ெகாள் ேவன். 
 
    ய. [தனக்குள்] மஹாிஷியின் வார்த்ைத ெமய்க்குங் காலம் வந் விட்ட . யார் 
          விதி யாைர விட்ட ? இனி நாம் என்ன ெசய்யலாம்? - கண்ேண, உன   
          த்திக்கு ெமச்சிேனன் ! 
          [இ வ ம் அங்கி க்கும் ஓர் லதாக்கி ஹத் ட் ேபாகிறார்கள்.] 
    --------------------- 
 

நான்காவ  அங்கம். 
 
    இடம்-ெதய்வயாைனயின் அந்தப் றம் காலம் - பகல். 
    ெதய்வயாைன உட்கார்ந்தி க்கிறாள். 
 
    ெத. என்ன ஆச்சாியம்! இத ண்ைமைய ெயப்ப யாவ  அறியேவண் ம். 
          நீலேலாசனி தன கண்களால் ேநராகக் கண்டதாகக் கூ கிறாள். ஆதலால் இ  
          ெபாய்யாயிரா . இதன் ெபா ட் த்தான் சன்மிஷ்ைட ஏெழட்  மாதங்களாக 
          ேதகச க்கிய மில்ைலெயன்  ெசால்  என்ைனப் பாராதி ந்தாள் ேபா ம். 
          அக்குழந்ைத சன்மிஷ்ைடக்குப் பிறந்த  என்பதற்குச் சந்ேதகமில்ைல. அதன்  
          பிதா மகாராஜாேவயன்றி யாரா யி க்கக்கூ ம்? சன்மிஷ்ைடேயா  
         கற் ைடயவள். ஆகி ம் என் ைடய பிரானனாதர் பிதா க்கு அளித்த  
         வாக்கினின் ம் எப்ப த் தவறியி ப்பார்? நாம் ேநாில் வரவைழத் க்  
         ேகட்கேவண் ம். 
 
          பப்பரன் வ கிறான். 
 
    ப. அம்மணி, நமஸ்காரம். 
 
    ெத. பப்பரா, நம  சன்மிஷ்ைடக்குப் பிறந்தி க்குங் குழந்ைத - என்ன, 
          அசங்கியமாக இ க்கிறதாேம, நீ ேநாிற்கண்டைனயா? 
 
    ப. அம்மணி, அைதேயன் ேகட்கிறீர்கள்? அவலக்ஷணெமன்றால் அதற்ேக தகும்.- 
          அதி க்கட் ம் அம்மணி, ேநற்ைறத் தினம் அந்தக் கவிராயர் வந்ததாகச் 
          ெசான்ேனேன, அவர் - 
 
    ெத. கவிராயர் சமாசாரம் அப் றம் விசாாிப்ேபாம். என்ன பப்பரா, ெபாய் 
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          ேபசுகிறாய்? அக்குழந்ைத நம  மஹாராஜாைவப்ேபாலேவ யி க்கிற , 
          மிக ம் அழகாக, என்கிறார்கேள பார்த்தவர்கள். 
 
    ப. ஆம், சந்ேதகெமன்ன? யார் இல்ைல ெயன்ற ? மஹாராஜா ம் 
          அக்குழந்ைத ம் ஒேர அச்சில் வாரத்தாற்ேபால் தான்! அக்குழந்ைதயின்  
          அழைகப் பார்க்கப் பதினாயிரங் கண்கள் ேவண் ேம – அந்தக் கவிராயர்  
         ேநற்ைறத்தினம்- 
 
    ெத. பப்பரா, என்ன ெபாய் ேபசுகிறாய்! சற்  ன்பாக குழந்ைத அவலக்ஷணமா 
          யி க்கிற ெதன்றாய், இப்ெபா  குழந்ைதயின் அழைகப் பார்க்கப் பதினாயிரங் 
          கண்கள் ேவண் ேமன்கிறாய்! உண்ைமையக் கூ . ெபாய் ேபசினால் எனக்குக் 
          ேகாபம் வ ம், சன்மிஷ்ைடயின் குழந்ைதையப் பார்த்தைனயா இல்ைலயா நீ? 
 
    ப. சன்மிஷ்டா ேதவிக்காவ , குழந்ைதயாவ ? குழந்ைத ேயதம்மா? 
 
    ெத. இைதக்ெகாண்டா இவ்வள  ேபசிைன? 
 
    ப. ஆமாம், அம்மணி.- அந்தக் கவிராயாின் ெபயர் மாங்ெகாட்ைடக் கவிராயர். 
          அவர் - 
 
    ெத. அவர் சமாசாரம் நாைள விசாாிக்கிேறன். நீ ேபாய் சன்மிஷ்ைடயின் தாதி 
          ெயா த்தியிடம் கூறி, சன்மிஷ்ைடைய நான் மிக ம் அவசரமாக அைழத்  
          வரச் ெசான்னதாகச் ெசால். 
 
    ப. உத்திர ப்ப . பிறகு அந்தக் கவிராயர் சமாசாரம் - 
 
    ெத. அெதல்லாம் அப் றம் ஆகட் ம். ன்  ேபாய்ச ெசால். 
 
    ப. இேதா ேபாகிேறன். கவிராயைர மறக்க ேவண்டாம். [ேபாகிறான்.] 
 
    ெத. இப் த்தியற்றவைன ஏேனா அரண்மைன வி ஷகனாக ஏற்ப த்தினார் 
          மஹாராஜா? த்தியற்றவனா யி க்கிறாேன, இவன் கூ வைதக்ேகட்  
          எல்ேலா ம் நைகப்பார்கெளன்ேற வி ஷகனாக்கினாேரா என்னேவா? இவன் 
          சிேநகிதன் யாேரா ஒ  கவிராயனி க்கிரானாம், அவைனக் குறித்  எந்ேநர ம் 
          என்ைனத் ெதாந்தர  ெசய் ெகாண் க்கிறான். இதி க்கட் ம்— 
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          சன்மிஷ்ைடயின் சங்கதிையச் சற்  ேயாசிப்ேபாம். அவள் வந்த டன் 
          விசாாிப்பதில் உண்ைம ெவளியாகாவிட்டால், மஹாராஜாைவ ம் 
          வரவைழத்  இவ்வி வைர ந் தனித்தி க்கச் ெசய் , அவர்கள் ேபசிக் 
          ெகாள்வைத மைறவி ந்  ேகட் , உண்ைமைய அறியலாம். இதில் 
          எப்ப ம் உண்ைம ெவளியாகி வி ம். 
 
          பப்பரன் வ கிறான். 
 
    ப. அம்மணி, அந்தக் கவிராயர் வந்  ெகாண் க்கிறார்.- 
 
    ெத. பப்பரா, நான் சன்மிஷ்ைடைய அைழத்  வரச்ெசான்ேனேன. 
 
    ப. இேதா வ கிறார்கள் சன்மிஷ்டா ேதவி.- நான் தங்களிடங் கூறின 
          கவிராய ம் வந்தி க்கிறார். 
 
    சன்மிஷ்ைட வ கிறாள். 
 
    ெத. கவிராயைரப் பிறகு பார்கிேறன். இப்ெபா  நீ ேபாயி  ெவளிேய. 
          [பப்பரன் ேபாகிறான்] சன்மிஷ்ைட, உட்கார், ஏன் நிற்கிறாய்? எ  எப்ப  
          யி ந்தா ம் நீ ம் ராஜபத்னிதாேன. 
 
    ச. அம்மா, எல்லாம் தங்க ைடய அ க்கிரகம். 
 
    ெத. உனக்குத் ேதகம் எப்ப  யி க்கிற ? உன்ைன நான் பார்த்  
          சற்ேறறக்குைறய பத்  மாத காலமாயிற்ேற. 
 
    ச. இப்ெபா  ச க்கியந்தான். 
 
    ெத. சன்மிஷ்ைட, உன் ைடய குழந்ைத எப்ப  யி க்கின்ற ? 
 
    ச. என்-குழந்ைதயா?- 
 
    ெத. சன்மிஷ்ைட, என்னிடம் ஒன் ம் ஒளிக்காேத, உனக்ெகா  குழந்ைத 
          பிறந்தி க்கிறெதன்  எனக்கு நன்றாய்த் ெதாி ம். இனி ஒளிப்பதிற்  
          பயனில்ைல. ஆயி ம் அைத நீ எப்ப  ெபற்றாய்? நீ மிக ம்  
          கற் ைடயவெளன்  எனக்கு நன்றாய்த் ெதாி ம். மஹாராஜாேவா என   
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         பிதா க்கு இவ் விஷயத்ைதப்பற்றி வாக்களித் தி க்கிறார் என்ப  உனக்குத்  
        ெதாியாத விஷயமன் . இப்ப யி க்க நீ ஓர் ைமந்தைன ெயவ்வா  ெபற்றாய்?  
         உண்ைமையக் கூ . 
 
    ச. அம்மணி, நான் உண்ைமையக் கூ கிேறன், மன்னிக்க ேவண் ம். நான் 
          சில காலத்திற்கு ன்  ஒ  நாள், உப்பாிைகயின் ேமன்மா யில் இரவில் 
          நித்திைர வரா  உலாவிக் ெகாண் ந்தேபா , என் கண் ன்பாக ஒ  னிவர் 
          ெப மான் ேதான்றினார். அவைர நான் வணங்கி நிற்க, அவர், "உனக்கு 
          ேவண் ய வரத்ைதக் ேகள்" என்  கூற, நான் என் கதிையக் க தி, 'எனக்குப் 
          த்திர பாக்கியம் ேவண் " ெமன்  ேகட்ேடன். அவர் என் ைகயில் தி  நீற்ைற 
          யள்ளிக்ெகா த் , "இைத நீ சித்தால் த்திர பாக்கியம் உண்டாகும்" என்  
          ெசால்  மைறந்தார். அைத ட்ெகாள்ள நான் க தாித்ேதன். இைத உம்மிடம்  
          கூற இ  வைரயில் ெவட்கமா யி ந்த . மன்னிக்க ேவண் ம். 
 
    ெத. [தனக்குள்] இவ்வள ம் சுத்தப்ெபாய், சந்ேதகமில்ைல.-சன்மிஷ்ைட, மிக ம் 
          சந்ேதாஷம். ஆனால் இச்ெசய்தி மஹாராஜா க்குத் ெதாியாதா? 
 
    ச. ெதாியாெதன்  நிைனக்கிேறன். 
 
    ெத. ஆனால் சீக்கிரத்தில் அவ க்குத் ெதாிவிக்க ேவண் ம். அவ ம் மிக ம் 
          சந்ேதாஷப்ப வா ெரன்பதற்குச் சந்ேதகமில்ைல.- யார் அங்ேக? பப்பரா? 
 
          பப்பரன் வ கிறான். 
 
    ப. அம்மணி, கவிராயைர இட் க்ெகாண்  வரவா? 
 
    ெத. ேவண்டாம், நீ சீக்கிரம் ெசன்  மஹாராஜாைவ நான் விைரவில் 
          அைழப்பதாகக் கூறி அைழத்  வா. 
 
    ப. கவிராயர் அதிக நாழிைகையக் காத் க் ெகாண் க்கிறார். 
 
    ெத. பப்பரா, நான் ெசான்னப  ெசய் ன் . [பப்பரன் ேபாகிறான் 
          சன்மிஷ்ைட ம் ேபாக யல்கிறாள்] சன்மிஷ்ைட, நீ ேபாக ேவண் யதில்ைல, 
          உட்கார், மஹா ராஜா உன்ைனப்பார்ப்பதில் என்ன தவ ? எப்ப  
          யி ந்த ேபாதி ம் நீ ம் அவ ைடய பத்னிதாேன? உட்கார்.- சன்மிஷ்ைட, 
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          உன்ைன இன்ெனான்  ேகட்கேவண்  ெமன்றி ந்ேதன். அக்குழந்ைத 
          மஹாராஜாைவப் ேபாலேவ யி க்கிறெதன்  ேபசிக் ெகால் கிரார்கேள, 
          உண்ைமதானா? 
 
    ச. இல்ைல, அம்மா, அக்குழந்ைத மஹாராஜாைவப் ேபால் சிறி ம் இல்ைல. 
          என் ெசால்ைல நம் ம். மஹாராஜா என்ைனக் கண்ெண த் ப் பார்ப்ப 
          தில்ைல என்  உமக்குத் ெதாி ேம. 
 
    ெத. சாிதான், நீ ெபாய் ேபசுைவயா ெயன்ன?- என்ன இன் ம் மஹாராஜா 
          வரக்காேணாம். நான் ேபாய்ப் பார்க்கிேறன், நீ யிங்குதாேன சற்றி . 
 
    [ஒ  றமாகப் ேபாய், மற்ெறா  றமாக வந் , மைறந்  ேகட்கிறாள்.] 
 
          யயாதி வ கிறான். 
 
    ய. சன்மிஷ்ைட! - நீ ஏன் இங்கு வந்தி க்கிறாய்? 
 
    ச. பிராணநாதா, ெமல்லப ேபசும்; ெதய்வயாைன என்ைன வரவைழத்தாள். 
          குழந்ைத பிறந்த சங்கதி யாேரா ெசால் விட்டார்கள். ஏேதா  
          சந்ேதகப்ப கின்றாற் ேபாற் ெறாிகிற . நான் உம்மிடம் அன்  கூறினப   
          ஒ  ேபாக்குச் ெசால்  யி க்கிேறன். உம்ைமக் ேகட்டாள் அப்ப த்தான்  
          ஏதாவ  நடந்தி க்க ேவண் ெமன்  நிைனப்பதாக நீ ம் கூறிவி ம்.  
          என்ைனப் பாராத ேபால் தி ம்பிக் ெகாள் ம், ெதய்வயாைன வந் வி வாள். 
 
    ய. கண்ேண, உன் த்திக்கு ெமச்சிேனன்! 
 
          [ த்த மி கிறான்.] 
 
          திடீெரன்  ெதய்வயாைன ெவளிேய வ கிறாள். 
 
    ெத. சன்மிஷ்ைட! உன் த்திக்கு நா ம் ெமச்சிேனன்!- ஆஹா! இப்ப யா 
          இ ந்த  உண்ைம?- சன் மிஷ்ைட! நீ ெபாய் ேபசுகிறதில்ைல யல்லவா?  
          உன்ைன மஹாராஜா கண்ெண த் ம் பார்க்கிறதில்ைல யல்லவா? ஓர் தபசி  
          வி தி ெகா க்க நீ ைமந்தைனப் ெபற்றைனயல்லவா?-சீ! உன்ைன யிகழ்ந்  
          பயெனன்ன? நீ உன் குலத்தின் குணத்ைதக் காட்  விட்டாய்.-இேதா சந்திரகுல 
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          சிகாமணி யி க்கிறார், வியாழபகவானால் கழப்பட்ட யயாதி மஹாராஜா ! 
          இவைர யல்லேவா ேகட்கேவண் ம்! யயாதி ராஜேன, என்ன காாியஞ் ெசய்தீர்? 
          சந்திரகுலத் தரசர்க்ெகன்ன நீதியி க்கப்ேபாகிற ? வம்சத்தின் குணந்தாேன! 
          கு வின் பத்தினி டன் ேசர்ந்த சந்திர ண்டாக்கிய குலத்தி தித்த நீர், கூறிய 
          ெமாழியினின் ந் தவறிய , ஓர் ஆச்சாியேமா? 
 
    ய. பிராணநாயகி, நான் ெசால்வைதக்ேகள்.- 
 
    ெத. பிராணநாயகி, என்  இன்ெனா  ைற என்ைன அைழக்கேவண்டாம். 
          அேதா நிற்கிறாள் உம் ைடய பிராணநாயகி.- சன்மிஷ்ைட, ஏன் உனக்கு வி தி 
          மந்திாித் க் ெகா த்  கற்ப ண்டாக்கிய வாய்ைம தவறாத தவ சிேரஷ்டர்  
          இேதா நிற்கிறாேர, அவைரப் பாரா  ஏன் தைலகுனிந்  நிக்கிறாய்? இன் ம் 
          அதிகமாக வி தி மந்திாித் க் ெகா க்கச் ெசால்! 
 
    ய. ெதய்வயாைன, நான் வாய்ைம தவறிேனன், உண்ைமேய. ஆயி ம், 
          நான் ெசால்வைதக் ேகள்.- 
 
    ெத. நான் இனி உம  ெசால்ைலக் ேகட்கேவண் ய தில்ைல. யார் 
          ேகட்கேவண் ேமா அவர்களிடங் கூ ம். இனி உம் ைடய அரண்மைனயில் 
          ஒ  க்ஷண ம் இேரன் இந்த க்ஷணேம என் பிதாவிடம் ேபாகேவண் ம்.- 
 
    ய. ெதய்வயாைன, ணாகக் ேகாபித் க்ெகாள்ளாேத. இப்ெபா  உன் 
          பிதாவிடம் ேபாய் இைதக் கூ ைவயாயின், அவர் என்ைனச் சபிப்பார். அ  
          உனக்குச் சந்ேதாஷத்ைத ண்டாக்கப் ேபாகிறேதா? அத்தீங்கு உன்ைன ஞ் 
          சா மன்ேறா? ேவண்டாம், ேவண்டாம், அவசரப்படாேத. 
          [அவள் கரத்ைதப் பற்றப்ேபாகிறான்.] 
 
    ெத. [த த் ] ெதாடாதீர் என்ைன! என் ைமந்தைன யைழத் க்ெகாண்  இக்ஷணேம 
          றப்ப கிேறன். நீர் சன்மிஷ்ைட டன் கூ  வாழ்ந்  சுகமாயி ம்.- பப்பரா! 
 
          பப்பரன் வ கிறான். 
 
    ப. அம்மணி, இேதா அைழத் க்ெகாண்  வந்  விட்ேடன் கவிராயைர! 
 
    ெத. என் தாதியைர யைழத்  என் சிவிைகையக் ெகாண்  வரச்ெசால் சீக்கிரம்! 
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          ேபா சீக்கிரம். 
          [பப்பரன் ேபாகிறான்.] 
          மஹாராஜா, நான் இனி இங்கி ப்ப  நியாயமன் . நான் ேபாய் வ கிேறன். 
    [ேபாகிறாள்.] 
 
    ய. தீர்ந்த  என் ைடய ேவைல! அழிந்த  என் கீர்த்தி! ஒழிந்த  என் ைடய 
          அரசு! சன்மிஷ்ைட, இவ்வளவிற்கும் நீ யல்லேவா காரணமா யி ந்தாய்? 
          ெதய்வயாைன சுக்ராசாாியிடஞ் ெசன்  நடந்த ெசய்திையச் ெசான்ன டன் 
          என்ைன நீறாகும்ப  சபித்தா ம் சபித்  வி வார். அவர் என்னிடம் வந் , 
          இப்ப  நடந்ததா, என்  ேகட்பாராயின் அவ க்கு நான் என்ன உத்திரம் 
          ெசால்வ ? அவ ைடய கத்ைத நான் எப்ப ப் பார்ப்ேபன்? யயாதி 
          ராஜன் தான் கூறிய ெசால் னின் ம் பிறழ்ந்தாெனன்  மற்ற ேதசத் 
          தரசர்கெளல்லாம் பாிஹசிப்பார்கேள நாைள. இவ்விழியெசால்ைல நான் 
          எவ்வா  ெபா ப்ேபன்? எல்ேலா ம் கழக் கீர்த்தி ெபற்ற பழைமயான 
          சந்திரகுலத் தரசனாய்ப் பிறந்  அக்குலத்திற்கு இவ்வைசையக் ெகாண்  
          வந்ேதேன! இதற்ேகா நான் இதிற் பிறந்த ? - சீ! இனி நான் உயிர் வாழ்வ  
          நியாயமன் ! மானம் ேபானபின் உயிர் வாழ்பவன் பதராகும். சீ! என யிைர 
          சுக்ராசாாி வ ன் மாய்த் க் ெகாள் கிேறன். [உைடவாைள உ கிறான்.] 
 
    ச. (த த் ) பிராணநாதா! பிராணநாதா! என்ன காாியம் ெசய்யத் ணிந்தீர்? 
          எனக்காக இல்லா விட்டா ம் நம  குழந்ைதயின் கத்ைதப் பார்த்தாதாவ  
          மனதிரங்கி உயிர் வாழ்ந்தி ம். சுக்ராசாாி வந்தால் நாேன குற்றஞ்  
          ெசய்தவெளனக் கூறி, அவாி ஞ் சாபத்ைத நாேன ேயற் க் ெகாள் கிேறன். 
 
    ய. சீ! ேபசாம .- இப்ெபண் மக்களாற்றான் இவ் லகி ள்ள ன்பெமல்லாம் 
          உண்டாகிற . இதற்ெகன்ேற ஈசன் இவர்கைளப் பிறப்பித்தான் ேபா ம்! 
 
          பப்பரன் வ கிறான். 
          பப்பரா, காஞ்ேசயன் எங்ேக? 
 
    ப. கவிராயாிடம் ேபசிக் ெகாண் க்கிறா ெரன்  நிைனக்கிேறன்.- 
 
          (விைரவாக ஒ  றம் பப்பரைனத் தள்ளிவிட்  யயாதி ேபாகிறான், 
          சன்மிஷ்ைட ம் ேபாகிறாள்.) 
    ------------------------- 
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ஐந்தாம் அங்கம். 
 
    இடம் - ேதாட்டத்தில் வசந்த ேமைட. காலம் - காைல. 
 
    யயாதி ம், சன்மிஷ்ைட ம், காஞ்ேசய ம், உட்கார்ந்தி க்கிறார்கள். 
 
          சமஸ்தான வித்வான் பா கிறான். சற்  ரத்தில் பப்பரன் 
          ஓர் ைணக்க விைய ேவ க்ைகயாய் வாசிக்கிறான். 
 
    ய. காஞ்ேசயா, என் ைடய க்கம் சாதாரணமாக மனிதர்கைளப் பீ ப்பைதப் 
          ேபான்றதா யி ந்தால் சங்கீதத்தினால் மா ம். இ  அப்ப ப்பட்ட தன்ேற! 
          இைதப் ேபாக்க ஒ  பாிஹார ம் இல்ைல- என் கதி! 
 
    ப. [யயாதியின் பாதத்தில் ழ்ந்  நமஸ்காித் ] மஹாராஜா, என் பாக்கியேம 
          பாக்கியம்! தாங்கள் சந்ேதாஷமாயி க்கும் ெபா  கவிராயைரப்பற்றி 
          ேகட்கும்ப  ெசான்னீேர! 
 
    ய. காஞ்ேசயா. இம் டைன என்ன ெசய்வ ?- யார்அந்தக் கவிராயர்? என்ன 
          சமாசாரம்? ெசால். 
 
    ப. மஹாராஜா, கிேரதா கத்திேல, விண்மீன்கள் தாதகவிராயர் என்  ஒ  
          கவிராயர் இ ந்தார்,தங்க க்குத் ெதாி ேம.- 
 
    ய. பப்பரா, அைதெயல்லாம் நான் ேகட்கவில்ைல. இப்ெபா  இந்தக் 
          கவிராயைரப்பற்றி ஏதாவ  கூ வதானால் கூ . 
 
    ப. மஹாராஜா, உத்திர ப்ப .- அவர் பிரபல வித்வான். அேநக கிரந்தங்கைளப் 
          பா யி க்கிறார். மாங்காய்ப்பாதி ஊ காய்ப்பாதி ெவண்பா, எ வைளப் 
          ராணம், ைஞக் ெகாச்சகம் த யைவகைளப் பற்றி நாம் ன்ேப 
          ேகட் க்கலாம். 
 
    கா. மஹாராஜா, இப்ப யாவ  காலம் ேபாக்கலாம் வி ஷகா, அந்த 
          கிரந்தங்களி ந்  ஏதாவ  பாடல் ேகட்ேபாம். 
 
    ப. உத்திர ப்ப .- ைஞக் ெகாச்சகம். கத்தாிக்காய்ப் ெபாாியைல ங் 
          கசப்பில்லாக் கீைரைய ம் பத்திபத்தி யாகைவத் ம் பாராேம ெய த்த ந்திச் 
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          சித்திரம்ேபால் நின் விட்ட சிவ ைசப் ைஞேயநான் எத்தைன னால் 
          பத்திெசய்ேவன் என்ைன நீ யிக வேதா. 
 
          மாங்காய்ப்பாதி ஊ காய்ப்பாதி ெவண்பா 
 
          பிஞ்சியிேல தான்ப த் ப் பிள்ைளகளால் ெமாத் ண்  
          மஞ்சணிறம் வாய்த் விட்ட மாங்காேய - கஞ்சியிேல 
          ஊ கா யாகி உதவாத வற்ற டன் 
          மீ கா யாகு மிக. 
 
    ய. இப்ெபா  ெதன் டன் விைளயாட ேவண்டாம், 
 
    ெபா.- [பப்பரன் சங்கீத வித்வா டன் ேபாகிறான்] காஞ்ேசயா, என் 
          மனக் கவைலையப் ேபாக்க வழியில்ைலயா? 
 
    கா. மஹாராஜா, தாம் இைதக்குறித்  அதிகமாகக் கவைலப் படவாகா . க்ஷத்திாிய 
          குலத்திற் பிறந்த தம்ைமப் ேபான்றவர்கள் இ க்கண் வந் ற்றகாைலத் 
          தளராத மனத் டன் ெபா த்தி ப்பேத தகுதியாகும். இ  ெதய்வாதீனம். 
 
          ஒன்ைற நிைனக்கி ன ெவாழிந்திட் ெடான்றாகும் 
          அன்றி ய வாி ம் வந்ெதய் ம் - ஒன்ைற 
          நிைனயாத ன்வந்  நிற்பி  நிற்கும் 
          எைனயா ம் ஈசன் ெசயல் 
 
          என்றவா  ெதய்வ கடாக்ஷப்ப  எல்லாம் நடக்கிற -தாம் 
          வ த்தப்பட்ெடன்ன பயன்? 
 
    ய. ஆம், காஞ்ேசயா, அன்  அம்மஹாிஷி விதிைய மதியால் ெவல்ல ஒ வரா ம் 
          ஆகெதனக் கூறி யதி ண்ைமைய இன்ேற கண்ேடன். எனக்கிம்மா திாியான 
          சங்கடம் ேநாி ெமனத் ெதாிந்தி ந் ம் த க்க வ ைம யற்றி ந்ேத னல்லவா? 
          எல்லாந் ெதய்வம் விதித்தப  யாகிற , நாம் வ ந்தி என்ன பயன்? 
 
    ச. ஆனால் பிராணநாதா, எல்லாம் விதியின்ப  யாகிற ெதனக் க தி ஒன் ம் 
          ெசய்யா  ெசயலற்றி த்தல் ைறேயா? 
 
    ய. ெபண்ேண, அப்ப யல்ல. "ெதய்வத்தா லாகாெதனி ம் யற்சி தன் 
          ெமய்வ ந்தக் கூ  த " ெமன்  நம்மா யன்றைத எப்ெபா ம் ெசய்ய 
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          ேவண் ம். 
 
    கா. ஆனால், மஹாராஜா, எல்லாம் விதியின் வண்ணம் ஈேட மாயின் நம் ைடய 
          ெசயெலன்ன வி க்கிற ? 
 
    ய. காஞ்ேசயா, அப்ப யன் , ெதய்வத்தி ைடய ெசயல், வைகப்ப ம். 
          சில ேவைளகளில் ஈசன் ஆன்மாக்கைளத் தானாக ஆட் வார், சில 
          ேவைளகளில் மற்றவர்கைளக் ெகாண்  ஆட் ைவப்பார். சில ேவைளகளில் 
          இரண்  மின்றி அைவகளாக எேதச்ைசயாய்ச்ெசல்ல வி வார். இதற்குக் 
          காரணம் நாம் ேகட்கலாகா . அ  ேபரறிவாளராகிய அவர் ஒ வ க்ேக  
          ெதாி ம். ஆகேவ நா ம் நம்மா யன்ற அள  யலேவண் ம். நாம் 
          ெசயலற்றி த்தல் தவ :- 
 
          பப்பரன் வ கிறான். 
 
    ப. மஹாராஜா, சுக்ராசாாியா ம் ெதய்வயாைனத் ேதவி ம் அரண்மைன 
          வாயி ல் வந்தி க்கிறார்கள். 
 
    ய. காஞ்ேசயா, நாம் நிைனத்த வண்ணம் வந் விட்டார். இனி என்ன ெசய்வ ? 
          நீ ேபாய் நல்வர  கூறி, அவ ைடய ேகாபத்ைதத் தணித்  அைழத் க் 
          ெகாண்  வா. 
 
    ப. கவிராய ம் வாயி ல் வந்  நிற்கிறார்- 
          [பப்பரைன இ த் க்ெகாண்  காஞ்ேசயன் ேபாகிறான்.] 
 
    ச. பிராணநாதா, உமக்கு ேந ம் இவ்வள  யரத்திற்கும் நாேன 
          காரணமாயி க்கிேறேன! என் ைடய ர்ப்பாக்கியேம ர்ப்பாக்கியம்! 
 
    ய. கண்ேண, நீ இனி ேயன் வ ந் கிறாய்? உன் மீ ங் குற்றமில்ைல. நீ 
          வந்தவழி அ . அவரவர்கள் ெசய்த நல்விைன தீவிைனப்பயைன அவரவர்கள் 
          அ பவிக்க ேவண் மன்ேறா? கண்ேண, சுக்ராசாாியார் இங்கு வ ம்ேபா  
          அவர் எதிாில் இராேத. சற்  மைறவாயி . வராேவண் ெமன்றால்- 
 
          [சன்மிஷ்ைட மைறவிடம் ேபாகிறாள்.} 
 
    சுக்ராசாாி ம், ெதய்வாைன ம், காஞ்ேசய ம் வ கிறார்கள். 
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          யயாதி நமஸ்காரம் ெசய்கிறான். 
 
    சு. அேட, க்ஷத்ாியப் பதேர! யயாதி! என்ன காாியஞ் ெசய்தைன நீ? அேட! நான் 
          உனக்கு இட்ட கட்டைளயினின்  தவறிைன யல்லவா? அேட! என்ைன 
          அவமாியாைத ெசய்தைன யல்லவா? அேட! என்ைன யாெரன்  மதித்தைன? 
          இம் லைக ம் ஒ  க்ஷணப்ேபாதில் கி கிெடன்  ந ங்கச் ெசய் ஞ் 
          சக்தி ள்ள அசுரகு வாகிய சுக்ராசாாி என்பதைன மறந்தைனேயா?  
          உன்ைன ம், உன் வம்சத்ேதாைர ம், உன  அரைச ம், அைரக்ஷணத்தில்  
          பஸ்மீகரம் ெசய்யத்தக்க வ ைம ைடயவன் என்பைதக் க தவில்ைலேயா?  
         அேட! க்ஷத்திாியப் ஞ்சேம! நீ ெயனக்கு வாக்களித்த ெதன்ன, இப்ெபா  
          நடத்தியெதன்ன? சக்கரவர்த்தியா யி ந்  நீேய இப்ப  வாய்ைம 
          தவ ைவயாயின் உன  கு கெளல்லாம் தர்ம வழியில் எப்ப  நடப்பார்கள்? 
          சந்திர வம்சத் ச் சக்கரவர்த்தியாயிற்ேற ெயன்  கர்வம் பிறந்  விட்டேதா? 
          அேட யயாதி! உன் வாய்ைமயினின் ந் தவறிைன யல்லவா? பி  சாபம்! 
          என  த்ாியின் சுகத்ைத யழித் , உன  சத்யத்ைதக் ெக த் , எனக்கு 
          அவமாியாைதையக் ெகா த் , இவ்வள  ன்பத்ைத ம் விைளத் , 
          உன்ைன யித்தீயவழியில் வி த்த , உன  ெயௗவனமல்லேவா? இேதா,  
          உடேன அைதக் குைலத்  வி கிேறன். பி  சாபம்! இன்  தல் உன   
         ெயௗவனம் ேபாய் வி த்த திைச யைடந்  நைர பிணி ப் ைடய  
         வேயாதிகனாகக் கடைவ! எனக்கிப்ேபா  தி க்குங் ேகாபத்தால் உன்ைன ஒ   
         க்ஷணத்தில் நீறாக்கி விட் ப்ேபன்! ஆயி ம் பச்சாத்தாபப்பட்   
          இவ்வள டன் விட் விட்ேடன்.- 
 
    ய. சுவாமி, தன்யனாேனன், தாமிட்ட க ஞ்சாபத்ைத ஏற் க் ெகாண்ேடன். 
          எல்லாந் தம் ைடய அ ள், ஆயி ம் நடந்த சமாசாரத்ைத விசாாியா  னிந்  
          சாபமிட்  விட்டீேர ெயன்  மாத்திரம் அ ேய க்கு வ த்தம யி க்கிற . 
          தாமறியாத  ஒன் மில்ைல. தமக்கு நாெனன்ன நீதி ெசால்லப் ேபாகிேறன்? 
 
    சு. என்ன நடந்த சமாசாரம்? 
 
    ய. தாம் சற்  ேகாபித் க் ெகாள்ளா  உத்திரவளிக்கும் பக்ஷத்தில் கூ கிேறன். 
 
    சு. இல்ைல, ெசால். 
 
    ய. என்மீ த ள் ாிந்  தாம் இந்த ஆசனத்தின் மீ  எ ந்த ள ேவண் ம். 
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          (ஓர் ஆசனத்தில் ற்றி க்கச் ெசய்கிறான்.) ம் ர்த்திக ம் கழப்ெபற்ற 
          தவத்ைத ைடய னி ங்கவேர, நான் தம  கட்டைளப்ப  நடக்க 
          ேவண் ெமன்  சன்மிஷ்ைடையக் கண்ெண த் ம் பாரா  நடந்  வந்ேதன். 
          அப்ப யி க்க ஒ  நாள் இர  எனக்கு நித்திைர வராமல் நந்தவனத்திற் ெசன்  
          உலாவலாெமன் றங்ேக ெசல்ல, அப்ேபா  சன்மிஷ்ைட ெயன்ைனச் சந்தித்  
          தன்ைனச் ேச ம்ப  ேகட்டாள். அைத நான் பி வாதமாய் ம க்க, பிறகு தனக்கு 
          ஒ  வரம் ேவண் ெமன்  ேகட்டாள். இன்ன  ேகட்கப் ேபாகிறாள் என  
          அறியா  அப்ப ேய ஆகட்  ெமன்  ஏற் க்ெகாள்ள, தனக்குப் த்ர சந்தானம்  
          ேவண் ெமன்  ேகட்டாள். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் என்ன ெசய்யக்கூ ம்?  
          தாேம ெசால் ம். நாேனா சந்திரகுலத்திற் பிறந்த க்ஷத்திாியன், ஓர் வரம்  
          ேவண் ெமன்  ேகட்ேபார்க்கு அைத ம த்தல் நியாயமன் .  
          ெகா க்கிேறெனன்  ஏற் க் ெகாண்டபின் ம த்ேதனாயின், என  குலத்ைத  
          யழித்  என  ன்ேனாைர ெயல்லாம் எாிவாய் நரகில் ழ்த் ேவனாேவன்!  
          அப்ப  என் குலத்திற்கு அபகீர்த்திையக் ெகாண்  வ வைத விட, தம் ைடய  
          சாபத்ைதப் ெப வேத நலெமனக் க தி அவ ைடய ேவண் ேகா க்  
         குடன்பட்ேடன். இ ேவ நடந்த சமாசாரம். சுவாமி இனி தாங்கள் என் நடத்ைத  
         சாிேயா தவேறாெவன்  கூறலாம். 
          ஆயி ந் தாம் இைவகைள ெயல்லாங் ேகளா  ேகாபங்ெகாண்  ெகா ய சாப 
          மிட் விட்டீர். அ  என் தீவிைனப் பயேன ெயன்  ெகாள்ளேவண் ம். 
 
    கா. சுவாமி, நடந்தவிஷயம் இவ்வண்ண மி க்கத் தாம் னிந்  எம  
          மஹாராஜா க்குக் ெகா ய சாபமிட் விட்டீர். சிறிேயார்களாகிய நாங்கள்  
          ெசய்த குற்றத்ைதப் ெபாிேயாராகிய தாம் ெபா க்கா விட்டால் ேவ  யாவர்  
         ெபா க்கப் ேபாகிறார்கள்? அ மன்றி இச்சாபம் தம் ைடய தல்விைய ம் 
          வ த் மன்ேறா? மஹாராஜா இப்ெபா ேத வி த்த திைசைய யைடந்தால் 
          ெதய்வாைனத் ேதவிக்கு அ  சந்ேதாஷமா யி க்குேமா? ஆதலால், சுவாமி, 
          இவ்விஷயங்கைள ெயல்லாம் நன்றாய் ேயாசித்  எப்ப யாவ  அச்சாபத்ைத 
          நீக்கிய ள ேவண் ம். க ைணக் கடேல, தம  தல்வி ம், இந்நகர வாசிக ம், 
          அ ேய ந் க்க சாகரத்தில் ழ்கா வண்ணம், மஹாராஜா அறியாமற் ெசய்த 
          குற்றத்ைதப் ெபா த்த ளேவண் ம். 
 
    ச. [ெவளிவந்  சுக்ராசாாி பாதத்தில் ழ்ந் ] எம  குலத்ைத யீேடற்ற வந்த 
          கு ேவ! அபயம் ! அபயம் ! சுவாமி, குற்றஞ்ெசய்தவள் நாேன,  
          மஹாராஜவின்மீ  ஒ  குற்ற மில்ைலேய. நானன்ேறா, அவைர தமக்குக்  
          ெகா த்த வாக்குத் தத்ததினின் ந் தவறச் ெசய்ேதன்? சுவாமி! குற்றம்  
          ஒ பக்க ம், தண்டைன ஒ பக்க ம் இ க்கலாமா? கி பா ர்த்தி! என்ைனத்  
          தண் ம். என் பிராணநாத க் கிட்ட ெகா ய சாபத்ைத நீக்கிய ம்.  
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          ெதய்வயாைன, நீ ம் உன் தந்ைதையேவண் க்ெகாள். ஐேயா! நம   
          கணவ க்குச்சாபம் ேநர்ந்தால் நமக்குத்தாேன ன்பம்? அவ டன்  
          இத் ன்பத்ைத அ பவிக்க ேவண் மன்ேறா? நான் உனக்குச் ெசய்த  
          ெகா ைமகைள யில்லாம் மறந்  என் டன் ேசர்ந்  நீ ம் உன் தந்ைதைய  
          ேவண் க்ெகாள். 
 
    ெத. சன்மிஷ்ைட, நீ கூ வ  உண்ைமதான். எனக்கு வந்த ேகாபத்தால் நான் 
          அைத மறந்ேதன்.- தந்ைதேய! நான் ஏேதா ெக மதியினால் உம்மிடம் 
          வந்  ைற யிட்ேடன் ேமல் நடக்கப்ேபாகின்ற காாியம் அறியா . தந்ைதேய, 
          என் பிராணநாத க்கு நீர் ெகா ய சாப மிட் விட்டீேர, அைத நாங்க ம் 
          அவ டன் அ பவிக்கேவண்  வந்தேத அப்பா, நான் த்தியற்  அறியாத் 
          தன்ைமயால் இைதச் ெசய் விட்ேடன். மன்னிக்கேவண் ம். அண்ணா, 
          எப்ப யாவ  நீர் இட்ட சாபத்ைத நீக்கிய ம்! எம்மீ  அ ள் ாி ம்! 
          அ ள் ாி ம்! 
 
    சு. [தனக்குள்] சீ! நா ம் என்ன தீர்க்க ேயாசைன ெசய்யா  சாபமிட் விட்ேடன். 
          ன் பின் பாராமல் வந்த ேகாபாேவசத்தால் என  ம மக க்ேக தீங்கு 
          விைளத்  விட்ேடன்! இனி என்ன ெசய்யலாம்? [யயாதிைய ேநாக்கி] யயாதி, 
          இ  ஊழ்விைனெயன்  நாம் க தேவண் ம். நான் நன்றாய்ச் சமாசாரத்ைத 
          விசாாியாம ம் பின் வ வைத ேயாசியாம ம் உனக்குச் சாப மிட் விட்ேடன். 
          இனி என்னால் அச் சாபத்ைத நீக்க யா . நடந்த காாியத்ைதப்பற்றி இனி 
          வ த்தப் ப வதிற் பயெனன்ன ? ஆயி ம் ஒன்  ெசால்கிேறன், ேகள். உன் 
          மக்கள் ெயௗவனதிைசைய யைடந்தபின் அவர்க ள் எவ க்காவ  உன  
          வி த்த திைசைய சிலகாலம் வஹித்தி க்கும்ப  ெகா த் , அவன  ெயௗவன 
          திைசைய நீ வாங்கிக்ெகாண் , சின்னாள் உன  மைனவிக டன் சுகித்தி . 
          பிறகு பழயப  இளைமையக் ெகா த் விட்  உன  வி த்த திைசைய 
          ஏற் க்ெகாள். இவ்வண்ணம் உன  ைமையேயற்ற மக க்கு உன  
          ராஜ்ஜியத்ைத ஒப்பித்  விட் , நீ உன் மைனவிய டன் கானகஞ் ெசன்  
          தவம் ாிந்  நற்கதி யைடவாய்! 
 
    ய. சுவாமி, தம  சித்தத்தின்ப  நடக்கின்ேறன். தமக்குத் தமிேயனிடம் இவ்வள  
          அ ளி ப்ப  என  ன்ேனார் ெசய்த ஜாபல ெனன்ேற க த ேவண் ம். 
 
    கா. சுவாமி, எம  ேவண் ேகா க் கிரங்கி அ ள் ாிந்த தமக்கு நாங்கள் என்ன 
          ைகம்மா  ெசய்யப்ேபாகிேறாம்? 
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    ச. குலகு ேவ, இவ்வளவாவ  தம  சித்த மிரங்கிற்ேற! 
 
    சு. ெதய்வயாைன, நீ சற்  ெபா ைம ள்ளவளா யி ந்தால் இவ்வள  ரம் 
          நடந்திராேத. இனியாவ  பிறர் ெசய் ங் குற்றத்ைதப் ெபா த்தி ங் 
          குண ைடயவளா யி . நீ ன்பின் ேயாசியாமல் என்னிடம் வந்  
          ைறயிட்டைமயால், நா ம் தீர்க்காேலாசைன ெசய்யா  சாப மிட்ேடன். 
          இப்ெபா  அச்சாபத்ைத அ பவிப்பவர்கள் யார்? ேபான  ேபாகட் ம். 
          இனி நீ ம் சன்மிஷ்ைட ம் சச்சர விடாமல் ஒ ைமைய ஒத்  வா ங்கள், - 
          யயாதி, உன்னிரண்  மைனவியைர ம் இரண்  கண்கள் ேபால் பாவித்  வா. 
 
    ய. சுவாமி தம  உத்தரவின்ப . 
 
    ச. ெதய்வயாைன, நான் உனக்குச் ெசய்த தீைமகைளெயல்லாம் இனி யாகி ம் 
          மன்னிக்க ேவண் ம். 
 
    ெத. சன்மிஷ்ைட, வில் நானன்ேறா ெதாியாைமயால் உனக்குத் 
          தீங்கிைழத்ேதன். நீேய என்ைன மன்னிக்கேவண் ம். 
 
    சு. யயாதி ராஜேன, நான் விைடெபற் க் ெகாள் கிேறன். 
    ------------------- 
 

பிற்கூ . 
          
    இடம்.- யயாதி அரண்மைனயிேலார் அைற. காலம்- மாைல- 
    யயாதி, சன்மிஷ்ைட, ெதய்வயாைன இம் வ ம் உட்கார்ந்தி க்கிறார்கள். 
    பப்பரன் சற் ரத்தில் நின்றவண்ணம் ங்கிக்ெகாண் க்கிறான் 
    . 
    ய. ெதய்வயாைன, சன்மிஷ்ைட, நம் ைடய குமாரர்கள் ய , , இ வ க்கும் 
          பதினா  வயதாகி விட்ட , சுக்ராசாாி கூறியப  அவர்களி ெலா வ க்கு 
          என  ப்ைபக் ெகா த் , அவன  இளைமைய நான் வஹித்  சிலகாலம் 
          வாழலாெமன் றி க்கிேறன்; என்ன ெசால் கிறீர்கள்? 
 
    ெத. பிராணநாதா, த்த குமாரன் இதற்குள் ைமையயைடவ  நியாயமல்ல. 
          உலகம் நைகக்கும், அ மன்றி அவன் உம  பிற்காலம் அரசுக் 
          குாியாவனாயிற்ேற. சன்மிஷ்ைடயின் குமாரன்  இ க்கிறான். 
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          அவ க்குக் ெகா ம். 
 
    ச. பிராணநாதா, அப்ப ேய யாகட் ம். விற்ேக உம  ைமையக்ெகா த் , 
          அவன  இளைமைய நீர்ெப ம். எப்ப யாவ  உமக்கு நன்ைம 
          ண்டாவெதான் . 
 
    ய. அப்ப யல்ல. இ வைர ம் இங்கு வரவைழத் க் ேகட்ேபாம் 
          எவனிைசகிறாெனனப் பார்ப்ேபாம். பப்பரா!- 
 
    ப. [நித்திைர நீங்கி] மஹாராஜா ! 
 
    ய. எங்ேக இ க்கிறார்கள் அவர்கள்? 
 
    ப. வாயி ல் காத் க்ெகாண் க்கிறார் இன் ம். 
 
    ய. யார் காத் க்ெகாண் க்கிற ? 
 
    ப. கவிராயர். 
 
    ய. பப்பரா, இன் ந் க்க மயக்கந் ெதளிய வில்ைலேயா? நீ விைரந்  ெசன்  
          ய ைவ ம், ைவ ம் நான் அைழப்பதாகக் கூறி அைழத் வா. 
 
    ப. அப்ப ேய, மஹாராஜா. [ேபாகத்தி ம் ம்ேபா  ஓர் மகாிஷி வர] 
          இேதா யாேரா ஒ  மஹாிஷி வ கிறார் 
 
          மஹாிஷி வ கிறார். (ேபாகிறான்). 
 
    ம. யயாதி ராஜேன!- விதிைய மதியால் ெவல்ல லாகுேமா? 
 
    ய. விதிைய மதியால் ெவல்ல லாகா ! ெவல்ல லாகா ! ெவல்ல லாகா ! சுவாமி, 
          அ ேய க்குப் த்தி வந்த . ன்  நான் தம்ைம ெயதிர்த் க் கூறியதற்காக 
          மன்னிக்க ேவண் ம். தாம் தி வாய் மலர்ந்த ளிய வண்ணேம நடந்த . 
          அத ண்ைமையத் தாேம பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணலாம். இேதா என் ைடய 
          இரண்  மைனவியர்கள். என் ைடய நிைலைமையத்தான் ேதவாீர்  
          காண்கிறீேர ! சுவாமி ஒப் க் ெகாண்ேடன், விதிைய மதியால்ெவல்ல லாகா . 
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    ம. யயாதி, எதற்கும் அைதாியப்பட ேவண்டாம். உனக்கு இக்ெகா ய சாபமிட்ட 
          சுக்ரபகவான் இதற்குப் பாிகார ங் கூறி யி க்கிற ரல்லவா? அதன்ப  
          நடந்  சுகம பவிப்பாயாக! 
 
    ய ம், ம் பப்பர ம் வ கிறார்கள். யயாதிைய வணங்குகிறார்கள். 
 
    . [மகாிஷிைய வணங்கி] சுவாமி, நமஸ்காரம். 
 
    ம. அப்பா, நீ சக்கரவர்த்தி யாவாயாக! 
 
    ய. அப்பா, உங்கைள நான் இப்ெபா  வரவைழத்த  ஒ  க்கிய காரணம் 
          பற்றி. நான் ெசால்வைதக் கவனமாய்க் ேக ங்கள். நான் இப்ெபா  ைம 
          யைடந்தி க்கிேற னல்லவா? எனக்குச் சில காலம் ெயௗவனத்ைத யைடந்தி க்க 
          ேவண் ெமன்  வி ப்ப மி க்கிற . ஆகேவ உங்களி வாில் ஒ வன் தன  
          ெயௗவனத்ைத எனக்குக் ெகா த்  என  ைமையத் தான் ணேவண் ம். 
          இதற்கு யார் உடன்ப கிறீர்கள்? கட்டாயப் ப த் கிேறெனன எண்ண 
          ேவண்டாம். உமக்ேக வி ப்பமாயின் கூ ங்கள். 
 
    ய . தந்ைதேய, உம  ேகள்வி எனக்கு ஆச்சாியத்ைதத் த கிற . இவ் லகில் 
          எவனாவ  இளைமைய விட்  ைமைய வஹிக்க வி ம் வாேனா? 
 
    ய. அப்பா, அவ்வா றல்ல. சிலகாலங் கழித்  என  ைமைய நான் 
          வாங்கிக்ெகாள்கிேறன் மீண் ம். 
 
    ய . எப்ப  யி ந்த ேபாதி ம் இளைமப் ப வம் ஒ தரம் கழிந்த பின் ம ப ம் 
          வ மா? அ மன்றி மனித ைடய ஆ ளில் இளைமேய சிறந்த . எதனி ம். 
          அதைனக் ெகா த்  வி வெதன்றால் எனக்கிஷ்டமில்ைல. என்ைன மன்னிக்க 
          ேவண் ம். 
 
    ெத. நன்றாகக் கூறிைன குமாரா. 
 
    ய. , நீ ெயன்ன ெசால் கிறாய்? 
 
    . தந்ைதேய, என்ைனக் ேகட்பாேனன்? இேதா ெபற் க் ெகாள் ம் 
          என் இளைமைய. 
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    ய. , நன்றா ேயாசித் ச்ெசால். அைற மனத் டன் எனக்குக் ெகா க்க 
          ேவண்டாம். நான் வற் த் கிேற ெனன்ெறண்ணிக் கூறாேத. 
 
    . தந்ைதேய, இவ் டல் உம்மால் வந்ததன்ேறா? ஆகேவ அ  உம் ைடய 
          ெபா ேளயாகும். நான் இப் வியில் உம  த்திரனாகப் பிறந்  உமக்கிந்த 
          அற்ப உபகாரமாவ  ெசய்யாமற் ேபாேவனாயின் நான் பிறந்ெதன்ன பலன்? 
          ஐயேன, நீர் ேகட்பைத நான் ம ப்ேபனா? என யிைரக் ேக ம், அ  உமக்கு 
          அ வளேவ ம் சந்ேதாஷத்ைதக் ெகா க்குெமன்  எனக்குத் ேதான் ம் 
          பக்ஷத்தில், இக்ஷணேம த கிேறன். அற்பனாகிய என்ைனத் தாம் ஒன்  
          ேகட்கும் பாக்கியத்ைதப் ெபற்ேறேன யின் ! தமக்கு நான் அ வள  உபகாரம் 
          ெசய்ய ேநர்ந்தேத யின் ! இன்ேற என் ெஜன்மம் சாபல்யமாய ! இன்ேற நான் 
          னிதனாேனன்! இன்ேற நான் இப் வியிற் பிறந்த பயைனப் ெபற்ேறன்! 
 
    ய. நன்றாகக் கூறிைன, கண்ேண. 
 
    ச. நன்றாய்க் கூறிைன, , நன்றாய்க் கூறிைன! மகன் பிறந்தால் இப்ப ப்பட்ட 
          மகன் பிறக்கேவ ம். 'மகன் தந்ைதக்காற்  தவி இவன் தந்ைத எந்ேநாற்றான் 
          ெகால் என் ஞ் ெசால்' என்றவா  உன  தந்ைதயின் பாக்கியேம யி . , 
          உன் த்திைய ெமச்சிேனன்! 
 
    ய. என்ைன ேமன்ைமப்ப த்த வந்  பிறந்  என்ன ஞ் ெசல்வேம வாராய்! 
          [  சமீபமாய் வர அவைனக் கட் யைணத் ] நான் பட்ட யரெமல்லாம் 
          மறந்ேதன். உன  வார்த்ைதையக் ேகட் . இனி என்ைன ெயாப்பார் யார் 
          இப் வியில்? உன்ைன நான் மகநாகப் ெபற்ேறேன! அ  என் ஜாபலேன! 
          என் யர் நீக்க வந்த கற்பகேம, நீ சிலகாலம் என  ைமைய வஹித்தி , 
          பிறகு நான் உன் இளைமைய உன்னிடம் ஒப் விப்பதன்றி சுக்ரபகவான் 
          உத்தரவின்ப  இவ்வரசிைன ம் உன்னிடேம ஒப் விக்கிேறன். 
 
          ெஜயவிஜயீபவ ! 
----------------------------------------- 


