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குர்ஜரத்  அரசிளங் குமரன் (நாடகம்) 
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    --------------------------- 
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    "He was a man, take him for all in all I shall not look upon his like again" 
    Hamlet 
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PREFACE 
 
    I owe an apology to the public for venturing to consider Shakespeare's 'Hamlet' 
capable of adaptation and by me and into Tamil. In making the attempt I had only two 
objects mainly in view. The first was, that I may help render accessible in however 
crude a form the treasures and beauties of Shakespeare to my sisters and brothers 
of the Tamil land who do not posses the requisite knowledge of English to study and 
appreciate the original. In the second place, as one who has devoted the best years 
of his life to an endeavour to resuscitate and elevate the Indian Stage, 
 
    I was prompted by the hope that such adaptations will serve to exalt the dramatic 
idals current in the country. My friedn Mr V. V. S. seems to think that adaptation is 
likely to interest even readers to whom the original is not a sealed book. I shall not 
quarrel with him especially if he happens to be right. The rendering is what I have 
called it an adaptation and not a translation. Though I have always endeavoured my 
bets to translate as literally as conditions permitted, I have not heistated to sacrifice 
literalness in the rendering of what I conceived to be the reproduction of the names of 
persons and places, allusions and allegories and puns and proverbial sayings so as 
to suit the Tamil garb of the rendering. 
 
    I am bound to acknowledge that, in my desire to publish the adaptation, I was 
considerably encouraged by the application of the work generously expressed of 
some of our eminent men such as Sir S. Subramanai Iyer and The Hon'ble Mr V. 
Krishnaswami Iyer. 
 
    I shall rest satisfied if my attempt to render Shakespeare results in some measure 
at least in promoting the objects I had mainly in view. 
 
    I must not fail to thanks my friend Mr. V. V. Srinivasan for his introduction. 
 
    MADRAS, 
    24th November 1908. 
    THE AUTHOR. 
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Introduction 
 
    It was about sixteen years ago that Mr Sambandam began his career as an author. 
Endowed with a fine and fetile imagination the ardent and aspiring author would not 
be content with anything short of original dramas. The conception of a plot was as 
easy as putting one and two together. The writing of the drama took as long as the 
physical act of writing down demanded. Scene after scene was written off without 
    a single word being scored out and one almost wondered whether it was a point of 
pride with the budding author. 
 
    So it was in the good old days. Since then Mr. Sambandam has written over two 
dozen dramas of all degrees of excellence. And it would almost seem that it was not 
till he was tired of being original that a few years back he took to translating inot 
Tamil some of the plays of Shakespeare. 
 
    At first sight it does appear to be the reverse of the order of development. Literary 
talent sharpened by exercise in translation may be expected to be put later to the 
more arduous task of original production. When however an author after writing 
original dramas, some of which are of no mean quality, deliberately turns to devote 
his time and talents to the comparatively degraded and mechanical task of translating 
and adapting dramas written in other languages, one feels inclined to exclaim that 
the author's powers must have becaome exhausted and his springs of originality 
dried up. But it is happily not so. It is not every production to which the term original 
can be extended that can rank as a literary performance over a translation be its 
merits however high. Character and quality are not mere matters of class or caste 
and an unpretentious translation may be a more valuable contribution to a literature 
and language than a whole library of worthless original productions, so called. And 
when the translation or adaptation is that of a Shakespeare and is not a miseable 
caricature who can doubt that the language inot which the translation or adaptation is 
made would be more richly endowed by the effort than by a hundred, even tolerably 
good stories, told in dialogue and divided into scenes and acts. 
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    It is however beyond my present purpose to estimate the exact value of the 
contribution to the Tamil language and literature made by Mr. Sambandam in his 
rendering of Hamlet. My acquaintance with Shakespeare is not that of a scholar and 
my knowledge of the Tamil language is less than that of an amateur. My chief object 
however in allowing myself to be induced to write this introduction in English, is, to 
make for the translation now presented to the public and thereby for such translations 
generally, a claim that they would abundantly repay perusal even on the part of those 
who are by reason of their education in a position to study and appreciate original in 
English. For, the utility of such adaptations to those who are unacquainted with the 
English language and even to those whose knowledge of it is not sufficient to enable 
them to understand the finer shades of thought will be readily conceded. It is 
therefore in respect of persons alone to whom the original work of art, in all its 
pristine beauty, is accessible and open, that the question will be sure to be asked, of 
what conceivable use to such can these translations or adaptations be, of what use 
the copy, at best of doubtful accuracy and merit, to him owns the original painting of 
the artist, itself. An answer to this question in the affirmative would be seen to involve 
necessarily the establishment in a measure of the claim of translation to the rank of a 
separate literary art. It seems to me that it is even a fine art and that when its true 
nature and function come to be properly recognised, it will be realised how it appeals 
at once to the refined scholar of language and the student of the art of renderings 
and re-presentations. 
 
    To some indeed such a claim is apt to sound as extravagant. But it is really not so. 
It is the function of painting to represent the world through the medium of colour so 
as to body forth the beauty in it. So it is the function of music to represent the world 
through the medium of sound and give us a glimpse of the divine pulsations in the 
heart of existence and the infinite harmony of it. Even so is it the function of the fine 
art of translation to represent an original production in one language through the 
medium of another language so as to body forth the beauty of the original. 
   
  The analogy indeed goes even further. As it is to the person who has seen the 
original of the subject of painting that the painting speaks most eloquently, so is it 
that a good translation appeals most, not to a person who has never read the original 
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but to him that has perused it a hundred times and lovingly dwelt on each word and 
phrase and on the thousand points of light and shade, of subtle suggestion and 
inexplicable charm. 
 
    It is therefore a mistake to suppose that the translation of a literary work in one 
language into a different language, is, as is generally supposed, no better than a 
copy in colours of an original painting. The comparison would, no doubt, be accurate, 
if the medium of reproduction were identical, as it is in the case of the illustration. 
Colour is dead matter, however much life may be imparted to it on the canvas by the 
skill of the artist and being dead matter, its identity is preserved whenever and 
however applied as a medium of expression. But it is not so with language. 
Language is a living medium and every language has a distinct individuality and 
character of its own. Hence it is that the translation of a work into a different language 
is claimed to be its re-presentation through a different medium and as bearing more 
the relation of a painting to the subject of the painting than that of a copy to its 
original. In the later case, if the original is available, the other becomes unnecessary; 
but in the former case even to the most practised student of the beauties of nature, 
the sight of the painting will be calculated to suggest points and aspects which 
escaped the mind in the act of direct perception. So also is it with a translation into a 
foreign language. Far from being useless, it is calculated to suggest to the mind 
points and aspects in the original which might have escaped the most refined and 
cultured mind critically studying the original. A sense of the difficulties that had to be 
encountered, and the measure of success achieved, of the countless rejections 
made and the selection that prevailed, of the significance attaching to forms of 
expression, succession of sounds, or any given order of words or ideas, of any 
differences in the resultant impressions are produced, - these are only a few of a 
large number, that can be mentioned, of the aspects of a translation which enable us 
to perceive beauties in the original which will not be perceptible on ever so close and 
critical a study of the original alone. Let me add that this has been my experience 
and I have no doubt that a large number of those who read this adaptation of 
"Hamlet" by Mr Sambandam will be inclined to agree with me. 
    Of all plays of Shakespeare, 'Hamlet' is perhaps not by any means one of the 
easiest for purposes of translation and the Tamil language is certainly not the most 
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adapted for such translation. The vocabulary of Tamil may even be said to be poor in 
terms of descriptive of mental conditions and feelings so abundant in "Hamlet" with 
its numerous soliloquies. The phrasing and wording have reached such perfection in 
the play that the lady really hit it off well, who is stated to have exclaimed on reading 
it, that it was wholly made up of proverbs and familiar quotations. Such currency of 
expression is, however, attained mainly by elements which are peculiar to each 
language and are therefore not susceptible of translation. In the language of its origin 
and existence, every phrase and every word has a soul, a face and features all its 
own, and lives and moves clothed in its special character and with its chosen 
companions. It often contains a hidden figure of speech and carries with it the aroma 
of its previous history. Vicissitudes of fortune affect its strength, character and 
outlook. It contracts many alliances and makes numerous friends and enemies in he 
course of its long life. All thesecannot be translated, however accurately the idea 
underlying an expression or the meaning of a word may be; and it is just by such 
elements that the best lines in Hamlet re constituted. Above all, it must be 
remembered that the highest beauty of literary art consists not so much in what is 
said as in what is but barely suggested or only remotely hinted at, in a something 
which is indefinable and whose very charm seems to consist in its eluding definition. 
This quality is produced for instance by a succession of the same or similar sounds, 
by the juxtaposition of words, often by a mere trick of grammar, occassionally by an 
unsuspected pun on the words or conveyed by the etymology of the words used and 
other devices of a like nature. 
 
    The difficult art of translation would thus be seen not to consist in rendering each 
passage word for word literally, or in loosely paraphrasing the original and writing a 
paragraph for a phrase. Accuracy of rendering is indispensable. Beauty of rendering 
is high merit. But a translation may be literally accurate and even beautiful but fail to 
produce on the mind that totality of effect, of thought and emotion, which is produced 
by the original. A translation that possess all these qualities is rare to find. I consider 
it therefore a privilege to be permitted to introduce to the public, my friend's 
adaptation of "Hamlet", contained in the following pages. There may be faults in it of 
sorts and kinds. It may indeed be capable of improvement here, there and elsewhere. 
But to admit all this, is only to admit that it is the work of a human being. All told 
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however and every deduction made, Mr. Sambandam's rendering of "Hamlet" would 
for ever remain a specimen of high literary art. 
 
    It revealed to me the possibility of translation attaining to the excellence of fine art. 
It has impressed me with a sense of the untried capacity of the Tamil language. It 
has discovered to me new ways of understanding and appreciating Shakespeare. It 
will serve to indicate the direction in which high and useful literary work may be done 
in this country and what is more, it has set up an almost ideal standard of excellence 
for all the workers in the same field. And it seems to me that it will for long remain 
one of the most noteworthy contributions to Tamil language and literature in modern 
times. 
 
    I find I have been criticising, theorising, estimating and even judging without really 
intending to do so, and what is perhaps more to the point, without the necessary 
knowledge or right. But it will perhaps be remembered that ignorance far from being 
a disqualification in a judge, is a quality favouring originality in the pronouncements. 
And having once assumed the role of a judge, I shall not let my own consciousness 
of my ignorance, very inconvenient if a somewhat uncommon feature, to stand in my 
way. Mr. Sambandam, has in his original dramas, not merely refused to be bound by 
the rules of the Sanskrit drama on which Indian dramas are mostly modelled but 
succeeded in demolishing and destroying all the well-defined land-marks and 
boundaries of the region of Tamil language and literature by inaugurating a new form 
of dramatic composition and insisting on writing in unconventional prose. But in the 
present venture he has, as the result it would seem of long pre-meditation and design, 
trespassed far beyond the original limits of that language and literature and annexed 
large and unexplored tracts to it. It is my conviction that such an audacious act of 
trespass ought not to be allowed to go without being adequately punished and that 
he should be condemned for the rest of the natural term of his life, which we pray 
might be very long, to the rigorous task of translating and adapting into Tamil, all the 
remaining plays of Shakespeare. 
 
    VANI VILAS, 25th October, 1908.                   V. V. SRINIVASAN 
    ----------------------------------------------------------- 
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அமலாதித்யன். 

நாடக பாத்திரங்கள். 
 
    காலேதவன் ....................... குர்ஜர நாட்  மன்னன். 
    அமலாதித்யன் ..................... காலேதவன் தமயன் தல்வன். 
    பாலேநசன் ........................ பிரதான மந்திாி. 
    ஹாிஹரன் ........................ அமலாதித்யன் ேநசன். 
    லீலாதரன் ......................... பாலேநசன் தல்வன். 
 
    வா தமண்டலன் ..................} 
    க ணாலயன் ......................} 
    ராஜகாந்தன் ....................... } ....... பிர க்கள். 
    கிாிதரன் .......................... } 
    அசரன் ........................... } 
 
    மாரசீலன் ......................... } உத்திேயாகஸ்தர்கள். 
    பாணதரன் .........................} 
 
    பிராணசீலன் ....................... ஓர் ேபார் ரன். 
    பார்த்திபேநசன் ..................... பாஞ்சால மன்னன் தல்வன். 
    ராயநாதன் ......................... பாலேநசன் ேவைலயாள். 
    ெகௗாீமணி ........................ குர்ஜர நாட் டரசி, அமலாதித்யன் அன்ைன. 
    அபைல ............................ பாலேநசன் தல்வி. 
    ஓர் பண்டாரம், ேவஷதாாிகள், இரண்  ெவட் யான்கள், பிர க்கள், தர்கள், 
உத்திேயாகஸ்தர்கள், ஓர் ரா வத் தைலவன், மா மிகள்,ேபார் ரர்கள், ேசவகர்கள், 
சிங்களத் ராய பாாிகள், தலானவ ம், அமலாதித்யன் தந்ைதயின் அ வ ம். 
 
    கைத நிகழிடம்:- குர்ஜரம். 
    ------------------ 
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"அமலாதித்யன்" அல்ல   குர்ஜரத்  அரசிளங் குமரன். 
தல் அங்கம்: தல் காட்சி 

 
    சீலன ரம். அரண்மைனக் ெகதிாி ள்ள ஓர் ெகாத்தளம். 
 
    பிராணசீலன் காவ  க்க, மற்ெறா றம் அவைன 
    ேநாக்கிப் பாணதரன் வ கிறான். 
 
    பா. யார் அங்ேக? 
 
    பி. அப்ப  யன் , எனக் குைர நீயார்: நில் அங்ேக, உன்ைன ெவளியி . 
    (வில்ைல வைளக்கிறான்.) 
 
    பா. ேவந்தர் ெந நாள் வாழ்வா ராக! 
 
    பி. பாணதரா? 
 
    பா. அவேன. 
 
    பி. உன் நாழிைகப்ப  வந்தைன மிக ம் ஜாக்கிரைதயாய். 
 
    பா. நாழிைக இப்ெபா  பதிைனந்  ஆய , பிராணசீலா, ப க்கப் ேபா நீ. 
 
    பி. வி வித்ததற்கு மிக ம் வந்தனம். ளிர் மிக ம் ெகா ைமயா யி க்கின்ற , 
            மன ம் வியாகுல மைடந்தி க்கின்ற ெதனக்கு. 
 
    பா. காவ ல் ஏேத ம் கண்டைனேயா விேசஷம்? 
 
    பி. ேகாட்டான் கீச்ச ம் ேகட்ேட னில்ைல. 
 
    பா.   சாி, ேபாய்வா. வழியில் ஹாிஹரைர ம் மாரசீலைர ம் காண்ைபேயல், 
            க தில ப் பிங்கு, காவல் அவர்கள் என் டன் ெசய்பவர்கள். 
 
    பி.   அேதா அவர்கள  அரவம் ேகட்கிறெதன எண் கிேறன்.- நில் அங்ேக!  
           யார் அ ? 
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    (இ வ ம் வில்ைல வைளக்கிறார்கள்.) 
    ஹாிஹர ம், மாரசீல ம் வ கிறார்கள். 
 
    ஹ. இந்நாட் ன  நண்பர் 
    . 
    மா. ேவந்தர ழியர். 
 
    பி. ஆயின் உமக்கு நல் இர  ஆகுக! 
 
    மா. ேபாரஞ்சா ரேன, ேபாய் வா சுகமாய்: உன்ைன யார் வி வித்த ? 
 
    பி. பாணதரன் காவ க்கின்றான், நான் வ கின்ேறன். 
            (ேபாகிறான்) 
 
    மா. ேஹ! பாணதாரா! 
 
    பா. ஆம் - என்ன! ஹாிஹரர் இ க்கின்றாரா அங்கு? 
 
    ஹ. அவாி ெலா கூ . 
 
    பா. வா ம், ஹாிஹரேர, வா ம், உத்தம மார சீலேர. 
 
    மா. என்ன, இன்றிர  இ  ம ப ம் ேதான்றியேதா? 
 
    பா. நான் ஒன் ம் பார்க்கவில்ைல. 
 
    மா. இ ைற நாம் கண்ட இப் பயங்கரமான ேதாற்றம் நம  மேனாப் 
            பிராந்திெயனக் கூறி நம்ேபன் என்கிறார் ஹாிஹரர் : ஆகேவ இன்றிர  
            இவைர, இரவின் ஜாமெமல்லாம் நம் டன் கண் ெகாட்டா  கவனித்தி ந் , 
            இத்ேதாற்றம் ம ப ம் ெதன்ப மாயின் நாம் கண்ட  ெமய்ெயன 
            ஒப் க்ெகாண்  அத டன் ேபசிப் பார்க்க, என் டன் ேவண்  அைழத்  
            வந்ேதன். 
 
    ஹ. சீ! சீ! அ  ேதாற்றா  இன்றிர . 
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    பா. சற் ட்கா  மிப்ப , நாங்கள் கூறியைத நம்ேபன் எ ம் உமக்கு, 
            இரண் ரவாய் இங்கு நாங்கள் கண்டைத, இன்ெனா  ைற ெசவி கக் 
            கூ கிேறாம். 
 
    ஹ. சாி, உட்கா ேவாம். பாணதரர் இைதப்பற்றி கூ வைதக் ேகட்ேபாம். 
 
    பா. ேநற்றிர தான், அேதா ரத்தில், வத்திற்கு ேமற்கி க்கும் அேத 
            நட்சத்திரமான , ஆகாயத்தின்கண் இப்ெபா  எாிவிட் ெடாளித ம் 
            இடத்திற்கு வந்தெபா , மாரசீல ம், நா ம், அர்த்த ஜாம மணி அ க்க- 
 
    அ வம் ேதாற் கின்ற . 
 
    மா. ெபா , நி த்  ேபச்ைச! அேதா பார் ம ப ம் வ கின்ற ! 
 
    பா. அேத உ வம்! மாித்த மகாராஜாவின் சாையேய! 
 
    மா. நீர்தான் ப த்தவர். ஹாிஹரேர, அத டன் ேபசிப்பா ம். 
 
    பா. அரசைரப்ேபாலேவ இல்ைலயா? உற் ப்பா ம், ஹாிஹரேர. 
 
    ஹ. அவ் ேவ. - ஆச்சாிய ம் அச்ச ம் அ க்கின்ற  என்ைன. 
 
    பா. தன் டன் ேபசச் ெசால்கின்ற ேபா ம். 
 
    மா. ஹாிஹரேர, வினவிப்பா ம். 
 
    ஹ. நீ என்ைன? ம ந்  ைதக்கப்பட்ட குர்ஜரத் தரசர் சில காற்ெகாண்ட 
            அழகிய ேபார்க் ேகாலத் டன் இந் நள்ளிரவில் ராக்கிரமித்த ெதன்? 
            ெதய்வத்தின்மீ  ஆைண ைவத் க் ேகட்கிேறன், ேபசுவாய்! 
 
    மா. அ  ேகாபித் க்ெகாள்கிற . 
 
    பா. பார், அ  ஒ ங்கிவி கின்ற . 
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    ஹ. நில்! ேபசு, ேபசு! ஆைணயி கின்ேறன், ேபசு! 
            (அ வம் மைறகின்ற .) 
 
    மா. மைறந்த , ம ெமாழி கூறா . 
 
    பா. இப்ெபா  என்ன ெசால்கிறீர் ஹாிஹரேர? உம  உடல் ந ங்குகின்ற , 
            கம் ெவ த் க் காட் கின்ற . இ  ெவ ம் சித்தப் பிரைமையவிட 
            அதிகப்பட்ட தன்ேறா? இப்ெபா  இைதப்பற்றி என்ன நிைனக்கின்றீர்? 
 
    ஹ. சுவமிேய என்ெனதிாில் வந்  கூறியேபாதி ம், இைத நான் உண்ைமயாக 
            என் கண்ணாரக் கண் ராவிட்டால் நம்பி யி க்கமாட்ேடன். 
 
    மா. அரசைரப்ேபா ல்ைலயா அ ? 
 
    ஹ. நீ உன்ைன ஒத்தி ப்பைதப்ேபாலேவ, அ  அரசைர ஒத்தி க்கின்ற . 
            ேபராைச ைடய பார்த்திபேநசைன எதிர்த்  த்தம் ாிந்தெபா  
            அவர் அணிந்தி ந்த கவச ம ேவ. விவாத ெமான்றில் ெவஞ்சின ண் , 
            பா கநாட் னைரக் குவலயம்படக் ெகான்றெபா , அவர் வ ெநளித்  
            ேநாக்கிய ேநாக்ேக, என்ன ஆச்சாியம்! 
 
    மா. இம்மாதிாி இதற்கு ன் இரண்  ைற, சாியாய் நள் நிசியில் இந்ேநரத்திற் 
            ெகல்லாம், ேபா க் ேகாலத் டன் கடந்  ெசன்றார் எங்கள் காவைல. 
 
    ஹ. இைதக் குறித்  இன்ன  எண் வெதன்  எனக்குத் ெதாியவில்ைல; 
            ஆயி ம் ேயாசிக்குமிடத் , ெமாத்தத்தில் நம  நாட் ற்கு ேநாிடப்ேபாகின்ற 
            ஏேதா ஓர் ெப ங் ேகட் ைனக் குறிக்கின்ற உற்பாதம் ேபா ம். 
 
    மா. சாி, உட்கா ங்கள் சற் , அறிந்தவர் யாேர ம் கூறட் ம் எனக்கு; எதன் 
            ெபா ட்  இரெவல்லாம் இக் க னமான கண் ெகாட்டாக் காவல்?  
            இரெவல்லாம் இந்நாட்  ஏைழ ஜனங்கைள வ த்தி ேவைல வாங்குவாேனன்?  
            ேபார் கப்பைடெயல்லாம் ஓர் நா ம் விடா  ெசய்  வ வேதன்?  
           ஆ தங்கைள அயல்நாட்  வணிகாிடமி ந்  தினம் வாங்குவேதன்? மீகாம ம் 
            மரக்கல வைனஞ ம் ஓய்  நாள் ஒன் மின்றி நம  நாவாய்கைள ெயல்லாம் 



 14

            ஏன் ெசப்பனிட்  வ கிறார்கள், வ வ ெதன்னாம்? இர  பகல் இைடவிடா  
            இவ்விதம் வியர்க்க வியர்க்க ேவகமாய் ேவைல ெசய்வாேனன்? யார் 
            எனக்குச் ெசால்ல ம்? 
 
    ஹ. ெசால்ல  ெமன்னால், நான் ெசவி ற்ற ரகஸ்ய ம் அங்ஙனமாம். சற்  
            ன்பாக நாம் கண் ற்ற அ வாய் ம ந்த மகீபன், பாஞ்சாலன், பார்த்திப 
            ேநசனால் தனி ெவம்ேபா க் கைழக்கப்பட் , தன  பராக்கிரமத்ைதக் 
            காட்டேவண் ெம ம் யதான ெபௗரஷத்தால் உந்தப்பட்டவராய் ஒப் க் 
            ெகாண்ட விஷயம் நீர் அறிந்தேத. அவ்ெவஞ்சமாில், உலகத்தார் எல்ேலாரா ம் 
            சுத்த ரனாய் மதிக்கப்பட்ட சூரனாம் நம  மன்னன், பார்த்திபேநசைனப் 
            பரேலாக ம ப்பினார். ெஜயித்தவன் ேதால்வி யைடந்தவன் உயி டன் அவன் 
            உைடத்தாயி ந்த ேதசத்ைத ம் ைகப்பற்ற ேவண் ெமன்  அவர்க க்குள் 
            ஏற்ப த்தப்பட்ட, க்ஷத்திாிய தர்மத்திற்கும் ஒத்ததா யி க்கும் பந்தய 
            உடன்ப க்ைகயின்ப , பாஞ்சாலன் பாெரல்லாம் நமதரசன் பங்காய . இதற் 
            ெகதிராக நமதரசர் தக்கேதார் பாகத்ைதப் பந்தயம் ைவத்தி ந்தார்,  
            பார்த்திபேநசன் ெஜயித்தி ந்தால் அவன் பங்குக்குப் ேபாய்ச்  
           ேசர்ந்தி க்கும்.அந்தப் பாகம், அவன் ேதாற்றதினால் அந்த உடன்ப க்ைகயின்  
           ேகாட்பாட் ன்ப  அவன் பங்கு நம  அரசன்பால் ஆன ேபால.  
           இப்ெபா ேதா, பார்த்திபேநசன் தல்வன் இளைமயின் 
           ெகா ைம ம் உற்சாகத்தின் சூ ைடயவனாய் பாஞ்சாலத் ெதல்ைலயி ள்ள 
            கானக நண்ணி, அங்குள்ள நீதிக் கடங்கா ரட்  வனவர் தலாேனாைர 
            ஒ ங்கு ேசர்த்  த்தத்திற்குச் சித்தப்ப த்திவ கின்றானாம். இ   
            நமதரசாட்சியர் அறிந்தி க்கிறப  நம்மிடமி ந்  தன் தகப்பன் ேதாற்ற  
           ேதசங்கைளப் பலாத்காரமாய் ய வ யால் மீட்கவன்றி ேவெறா   
           காரணம்பற்றி யன் .  இ தான் நம் ைடய ேதசத்தில் இப்ெபா  நடக்கும்  
           ஆயத்தங்க க்கும், நாமிப்ெபா  காவ ப்பதற்கும், நாெடங்கும்  
           குழப்பமாய் விைரவில் த்தசன்னாக மாவதற்கும் க்கியமான காரணெமன  
           நிைனக்கின்ேறன். 
 
    பா.   அைதயன்றி ேவ  காரணமில்ைலெயன நான் நிைனக்கிேறன். நாம்  
            காவ க்குமிடம் கவச மணிந்  ேபார்க் ேகாலத் டன் இவ்வ வம்  
            இச்சமயம் வ வ  தக்கதாகேவ இ க்கின்ற : இந்த த்தத்திற் ெகல்லாம்  
            அக்காலத் ம் இக்காலத் ம் காரணமாய நமதரசைர ஒத்ேத யி க்கின்ற . 
 
    ஹ. இ  எனக்கு மிகுந்த மனக் கவைலைய உண் பண் கின்ற . ர்வம் ஒப் யர் 
            வற்ற இட்சவாகு வம்சத் தித்த வள்ளலாகிய இராேஜந்திரன் திலீபன் ம ங் 
            காலத்திற்குச் சற் ன், தப் பிேரத பிசாசங்க ெளல்லாம் மி ெயங்கும் 
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            திாியத் ெதாடங்கினவாம்: ஆகாயத்தில் வால் நட்சத்திரங்க ம் விண்மீன்க ம் 
            ேதான்றி உதிர மைழ ெபாழிந்  வரப்ேபாகின்ற உற்பாதங்கைள  
            உணர்த்தியவாம், ச த்திர மண்டலத்ைத அடக்கி யா ம் சீதக் கிரண ைடச்  
            சந்திர ம் கிரகணத்தால் பீ க்கப்பட்  காந்த காலத்தி ப்ப ேபால்  
            தன்ெனாளி ம ங்கிக் க த்தனனாம், இத்தைகய மேகாற் பாதங்கள் இனி வரப்  
            ேபாகின்ற ெப ங்ேகட்ைட உணர்த் வேதேபால் - பின் வ ம் ெக திைய ன்  
            உணர்த் ஞ் சகுனமாக - ஆகாய ம் மி ம், நம  நாட் ற்கும்  
            நாட் ன க்கும் அறிவித்தி க்கின்றன். 
 
    அ வம் ம ப ம் ேதாற் கிற . 
 
            ெபா ! அேதா பார்! அேதா ம ப  வ கின்ற ! - எதிாிற் ெசல்கிேறன்,  
            என்ைன அைறந்தா ம் சாி! - அலைகேய, நில்! உன்னால் வாய் திறந்  ேபச  
            மாயின் ேபசு என் டன் : உன் யரத்ைத நீக்கி எனக்கு நன்ைம பயக்கச்  
            ெசய்ய ேவண் ய நற்காாியம் ஏதாவ  உண்டானால், ெசால் என்னிடம்! –  
            ன்பறிந்  விலக்க வல்ல, உன் நாட் ற்குச் சம்பவிக்கப் ேபாகின்ற ேகட்ைட  
            ஏேத ம் அறிைவேயல், கூ  என்னிடம்! - ஜனங்கள் கூ கிறப ,  
            ஆ ட்காலத்தில் அநியாயமாய் அபகாித் ப் ைதத்  ைவத்த ஏேத ம்  
           ெபா ளின் ெபா ட்  இவ்விதம் இறந்தபின் அலைக க்ெகாண்   
            திாியேவண்  வந்தால், அைதப்பற்றி உைர எனக்கு! - நின்  கூறிவிட் ப் ேபா!  
           - மாரசீலா, ேபாக விடாேத அைத! [ேகாழி கூ கின்ற ] 
 
    மா.    என் வாளால் அைத சுவதா? 
 
    ஹ. சு, நில்லாவிட்டால்! 
 
    பா. இேதா! 
 
    ஹ. இேதா! [அ வம் மைறகின்ற ] 
 
    மா.    மைறந் விட்ட ! காம்பீரம் ெபா ந்திய அவ் ைவ நாம் கத்திையக் 
            ைகயிற்ெகாண்  கண் க்கப்ேபாவ  தவ ! ேவட்ட ேவளிைய ெவல்வ  
            எங்ஙனம் அசாத்தியேமா, அவ்வாேற இைத ேவல்ல நம்மா லாகா ; நாம்  
            ணாய் ெவட் வ  வியர்த்தமான பிரயத்தனேம! 
 
    பா. ேசவல் கூ ன் ேபச வாய் திறந்த . 
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    ஹ.   அைதக் ேகட்ட டன் நியாயஸ்தலத்திற்கு அைழக்கப்பட்ட குற்றவாளிையப் 
            ேபால் தி க்கிட்ட . தினகரன் வரைவ எதிர்ேநாக்கித் தன் ெதள்ளிய  
            குரெத த் க் ேகாழி கூவிய உடன், இரவில் ஆங்காங்கு சஞ்சாிக்கும் தப்  
            பிேரத பிசாசங்கெளல்லாம், அப்  பிாித்வி ேத  வா  ஆகாயெமன் ம்  
            பஞ்ச தங்களில் எங்கி ந்த ேபாதி ம், தத்தம் இ ப்பிடம் ேபாய் உடேன  
            ேசரேவண் ெமனக் ேகட் க்கின்ேறன் : இவ் ண்ைமைய இங்கு ேதாற்றிய  
            உ வம் உண்ைமப்ப த்திய . 
 
    மா.    ஆம், ேகாழி கூப்பிட்ட டன் மைறந்த .  கி ஷ்ணன் பிறப்  
            ெகாண்டாடப்ப ம் காலம் வ டந்ேதா ம் வாய்க்குங்கால் பறைவகெளல்லாம் 
            இர  வ ம் வி  மள ம் பா கின்றனெவன சிலர் கூ கின்றனர்; 
            அச்சமயத்தில் ேபய் பிசா ெசான் ம் ேவளியில் நாடாதாம், இரெவல்லாம் 
            பய மற்றதாம், கிரஹங்கள் ஒ  ெக தி ம் ெசய்யாவாம், எத்ெதய்வ ம்  
           மனிதைர நாடாதாம், எந்த மந்திரவாதியின் உச்சாடன ம் ெசல்லாதாம்.  
           அத்தைனப் பாிசுத்த ம் பரங் க ைண ம் கூ ய ப வமாம் அ .---- 
 
    ஹ. ஆம் ஆம், அங்ஙனம் நா ம் ேகட்ட ண் , அைத ஒ வா  நம்ப ம் 
            ெசய்கிேறன். அேதா பார், ஆதித்யன் உதயமாகு ன் தன் சிவந்த கிரணங்கைள 
            ன்ப ப்பி கிழக்கி ள்ள பர்வதங்களின் சிகரங்களில் தங்கி யி க்கும் 
            பனியிைனப் பயந்ேதாடச் ெசய்கிறான்.காவல் இனி கைலேவாம். நாம் 
            இன்றிர  கண்டைத நம  இளம் இராஜகுமார க்கு அறிவிப்ேபாம்; 
            என்மீதாைணப்ப  கூ கின்ேறன், நம் டன் ேபசாத இவ்வ வம் அவ டன் 
            ேபசும். என்ன ெசால் கிறீர்கள்? உமக் கி  சம்மதம்தானா? இ  இராஜ 
            குமாரனிடத்தில் நம  அன்ைப ம் அறிவிக்கும், கடைமக்கும் அைமந்த தாகும். 
 
    மா. ஆம், அங்ஙனேம ெசய்ேவாெமன நா ம் ேவண் கிேறன். இன்  காைல 
            அவைர எங்கு சுலபமாய்ச் சந்திக்கலாெமன நான் நன்றா யறிேவன், வா ங்கள். 
            [ேபாகிறார்கள்.] 
 
            காட்சி கிற . 
    ----------------------------------------------------------- 
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தல் அங்கம் : இரண்டாவ  காட்சி. 
 
    அரண்மைனயில் ெகா  மண்டபம். 
 
    வாத்யேகா ஷம்; காலேதவன், ெகௗாீமணி, அமலாதித்யன்,பாலேநசன், லீலாதரன், 
வா தமண்டலன், க ணாலயன், மந்திாிகள், ேசவகர்கள் ைடசூழ வ கின்றனர். 
 
    கா. நம  பிாியமான சேகாதரர் இறந்  காலம் சிறிேத கடந்த ேபாதி ம், 
            அதன்ெபா ட்  மனத்தில் யரத்ைத வகித்தல் ைறைம யாயி ம், நம  
            பிரைஜகெளல்லாம் சிந்திய க்கும் அ த கண் மாய்ச் சிந்திக்க ேவண் ய  
            காலமி வாயி ம்,மானிடப் பிரகிர்திக்கு மனத் ய ரைடதல் சகஜ மாயி ம், 
            விேவகத்ைதக் ெகாண்  அதைன ெவன் , நாம் இறந்தார்க்குத்  
            ய த டன், இ ந்தார் கடைன ம் க தலாேனாம். அதன்ெபா ட்ேட  
            இ வைரயில் தங்ைக ைறயாயி ந்த ெகௗாீமணிையத் தாரமாக்கி,  
            எந்நா ம் ஏதில ரஞ்சும் இந்நாட்  னரசியாக்கிேனாம். ஆகேவ ம ங்கிய  
           மகிழ்ச்சி ட ம், - அ த கண்ணில் ஆந ந்த பாஷ்பத் ட ம், ஈமச் சடங்கில்  
           இன்பத் ட ம், மணச் சடங்கில் மனத் ய ட ம், இன்ப னபத்ைதச் சம  
           எைடயாய்க்ெகாண் . - மணம் த்  மைனவி ெகாண்ேடாம்.  
           இவ்விஷயத்திற்கு இைசந்த உங்கள் இஷ்டத்ைதத் தட்டா .   அதன்ப ேய  
           நடந்  வந்ேதாம். இதன் ெபா ட்  அைனவ க்கும் வந்தனம். பின் 
           வ வ , நீர் அறிந்தப  பார்த்திபேநசன் தல்வன் நம்ைம அபலனாக  
           அவமதித்ேதா,  நம  அ ைமச் சேகாதரன் ம ந்த டன் குர்ஜரத்தின் மகிைம  
           ம ங்கி ஐக்கியம் ஒழிந்தெதன ெவண்ணிேயா, இ ேவ தனக் க கூலமாம்  
           சமயெமன இச்ைச ேம ட்டவனாய், தன் தந்ைத ெவற்றி ரனாம்  
          நந்தமய க்கு, சட்டத்தின் கட் ப்பாட் ன்ப  இழந்த நா  நகைரெயல்லாம்  
           மீட் ம் ெகா த் விட ேவண் ெமன்  பன் ைற ேகட்ட ப்பியி க்கின்றான்.  
           அவ்வள  அவன் ெபா ட் ,- நாமிப்ெபா  உங்கைள வரவைழத் ச் சந்தித்த  
           விேசஷம் ஈதாகும்; பாஞ்சாலன் தல்வன  விஞ்சிய ேசைன த யன அவன்  
           சிற்றப்பன் நாட் ல் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டதால், இனி தன் தமயன் குமார க்கு  
           ஒ  உதவி ம் ாியாமல் அவைன அடக்கி ஆளேவண் ம் என்  கண் ப்பாய்த்  
            தி கம் இேதா வகுத்  
            வைரந்தி க்கின்ேறாம் அவன் சிற்றப்ப க்கு. அவன் ைம ேம ட்  
            பலஹீனனாய்ப் ப க்ைக ட னி ப்பதால் இச்சி வன  ெசய்ைக அறியான் 
            ேபா ம். ஆகேவ க ணாலயா, வா தமண்டலா, உங்கள் இ வைர ம் 
            இந்நி பத் டன் வேயாதிகனான பாஞ்சாலனிடம் அ ப் கிேறாம். 
            இந்ந பங்களில் விவாித்தி க்கின்ற விஷயமன்றி அம்மன்ன் டன் ேவ  நீர் 
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            ேபசி த்தற்கு உமக்கு உத்திரவில்ைல. ேபாய் வ ர், விைரந்  ெசன்  
            உம  கைடைமைய ப்பீர். 
 
    க -வா. மகாராஜாவின் சித்தம், எம  பாக்கியம், இங்ஙனேம எவ் 
            விஷயத்தி ம் எங்கள் கைடைமைய நிைறேவற் ேவாமாக! 
 
    கா. சந்ேதகப்படவில்ைல அதில் நாம். சந்ேதாஷமாய்ப் ேபாய் வா ங்கள். 
 
    [க ணாலய ம் வா தமண்டல ம் ேபாகிறார்கள்] 
 
    பிறகு - லீலாதரா, உன் சமாசாரம் என்ன? நீ ஏேதா நம்ைமக் ேகட்டைன, என்ன 
            அ ? எவேன ம் குர்ஜர மன்னனிடம் குைறயிைனக் கூறிட அவர் கா   
            ெகாடாத ண்ேடா? நாமாகக் ெகாடா  நீ ேகட்கச் சுதந்திர மில்லா , நீ  
            எதைன ேவண்டக்கூ ம்? இச்ைசக்கு அறி  அ ைமயா யி ப்பதி ம்,  
            வாய்க்குக் ைக உத வதி ம், குர்ஜர மன்னன் நின் தந்ைதக்குப் பதின்மடங்கு  
            அதிகமாய் உத வாெரன உ தியாய் நம் . லீலாதரா, என்ன ேவண்   
            னக்கு? 
 
    லீ.    இராதிராஜேன, ேககய ேமகக் ேகட்கின்ேறன் விைட. அங்கி ந்  இங்கு நான் 
            மன வந்  உற்ற , கடைமப்ப  தம  மகுடாபிேஷகத்ைதக் கண்  மகி ம் 
            ெபா ட்ேட. ஈண்  அக்கடன் ந்தைமயால் மீண் ம் அந்த நன்னா ேடக  
            என் மனம் நா கின்றைமயால் மன்னித்ெதன்ைன விைடயளி ம். 
 
    கா. தந்ைத தந்தனேரா விைட? பாலேநசர் கல்வ ெதன்ன? 
 
    பால. ெவகுவா யவன் ேவண்ட, ேகட்டதற் கிைசந்ேதன் வாட்ட மனத் டன். 
            நா ம் ேவண் கிேறன் உம்ைம, விைடயளி  மவ க்கு. 
 
    கா. சமயத்ைதக் ைகவிடாேத, சந்ேதாஷமாய்ப் ேபாய்வா. லீலாதரா, 
            ெதய்வம் அ கூ க்குமாக! நீ கற்ற கைலகள் கவின் ெபறக் க த்தின் 
            வண்ணங் காலங் கழிப்ைபயால்! 
            [லீலாதரன் ேபாகிறான்.] 
 
    இ  நிற்க--- நம  ஆத்ம பந் ம் அ ைம ைமந்த மான \ 
            அமலாதித்யா,--- 



 19

 
    அம. [ஒ  றமாய்] பந் த்வம் என்னேவா அதிகந்தான், பட்சந்தான் குைற ! --- 
 
    கா. ேமகத்தால் மைறப் ண்ட ேபால் உன் கம் ஏன் இன் ம் ம ங்கி 
            யி க்கின்ற ? 
 
    அம. அவ்விதம் அன்  அரேச, ெவயி  லன்ேறா ேவதைனப் ப கின்ேறன். 
 
    ெகௗ. கண்ேண, அமலாதித்யா, இக் க ப்  ேவஷத்ைதக் கைளந்ெதறி இனி. 
            குர்ஜரத்ைத உன  கண்களால் பாி டன் பார்ப்ைபயால். கவிந்த கண் டன் 
            ம ந்த மகீபைர மண்ணிற்ேற  என்ன பிரேயாஜனம்? மாண்டவர் மீண் ம் 
            வ வேரா? சாதல் சர்வ சாதாரண ெமன்ப   அறிந்த்ேத. பிரகிர்திைய நீத் ப் 
            பரத்ைத யைடய இ ப்பெதல்லாம் இறக்க ேவண்  மன்ேறா? 
 
    அம. நிஜம்தான் அம்மா, நிரம்ப ம் சாதாரணம்தான். 
 
    ெகௗ. ஆயின் இைதமாத்திரம் ஏன் ஒ  ெபா ட்டாகப் பாவிக்கின்றாய்? 
 
    அம.    பாவிக்கின்ேறன்! அம்மா, இ  பாவைன யன் . பாவிப்ப  நான் அறிேயன்!  
             என் அம்மணி, க மாதிகள் ெபா ட் டணி ம் இக்க ப் ைட ம், கம்ம டன்  
             வ ம் இப்ெப ச்சும், கண்ண  ெசாாி ம் ெப  ெவள்ள ம், காந்தி  
             ம ங்கிய என் க வாட்ட ம், இத்தைகய குறிக ம் ேகாலங்க ம் என்  
             உள்ளத்தி ள்ளைத உண்ைமயாய் உணர்த் வன வல்ல! இைவக ெளல்லாம்  
             பாவைனயாம். ஒ வன் 
            இைவகைள ெயல்லாம் பாவித்  ந க்கலாம். ெவளியிட ஏலாத ெதான்  
            என் ள்ளத்தி ள்ேள இ க்கின்ற . இக்ேகாலங்க ெளல்லாம் அ  தாிக்கும் 
            ேமல் ேவஷெமன வறி ர்! 
 
    கா.   அமலாதித்யா, உன் அ ங் குணத்திற்கு அ காக அழகாய் அைமந்தி க்கின்ற , 
            உயிர் றந்த உன் தந்ைதக்குத் யர்க் கடன் தீர்த்தல். ஆனால் நீ அறியாத  
            தன்ேற, உன் தந்ைத தன் தந்ைத யிழந்தார். அவர் தந்ைத அவர் தந்ைத  
            யிழந்தார். இறந்தவர்க்காக இ ந்தவர் ஈமச் சடங்ெகன எண்ணி, சில காலம்  
            ய றல், ைமந்தன் ைறைமக் ேகற்ற கைடைமைய; இ  நிற்க, ஒேர  
            பி வாதமாய் ஓயா  
            ஏக்க றல் பாபமாம். ஆண் தன்ைமக்கு அைமந்த தன் , ஈசன் விதித்த விதி 
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            தவெறனக் க திச் சாதிப்பதாம், மேனா பல மில்லாைமயாம், மற் ம் ெபா ைம 
            யின்ைமயாம், கல்விப் பயிற்சி யிலா ெமௗட் யமாம். பிறப்பன ெவல்லாம் 
            இறத்தல் ேவண் ெமன அறிேவாம். சாத ம் சாதாரணம் ஏ ம் நாம் 
            இவ் லகில் கண் ேராம். இங்ஙன மி க்க ணாய் ெவ த்  மனத்திைட 
            ெவந் யர் உ வேதன்? சீ! இ  ஈச க் கினிப் பாகா . இ  இறந்தவர்க் 
            ேகற்றதன் , உலகம் உவப்ப தன் , அறிவிற்கு அ வள ம் அ த்ததன் , 
            ெதான் ெதாட்  தந்ைத யிறக்கத் தைனயன் ன் றல் அைனவ ம்  
            அறிந்தேத;  உலகம் உண்டாகி ன் பிறந்தவன் தல் இன் றிறந்தவன் வைர,  
            விதித்த தி ெவன மதி என்றம் கூறி வ கின்ற . ஆகேவ பயன்படா  
            இத் யரத்ைதப் பற்றற நீத்  நம்ைமேய நின் தந்ைதயாக்க் க ைவ. நமக்  
            க த்  நீேய இவ்வரசுக் குாியவன் என்பைத உலகவர் அறிக நன்றாய்.  
            ஒப்பிலாப் பாி ைட தந்ைத தன் காதற் குமர க்கு எவ்வள  மன உவப் டன்  
            கூ வேனா, அவ்வா  கூ கிேறாம். உனக்கு. ம த் ம் நீ பாட ரம் ெசன்   
            கல்வி பயில வி ம்பல் நம  ேகாாிக்ைகக்கு ற்றி ம் வி த்தமாகும். ஆதலால்  
            உன்ைன நாம் ேவண் கிேறாம், இவ்விடேம இ க்க இச்சிப்ைபயாக, நம   
            கண்ெணதிாில், சந்ேதாஷமாய், சுகமாய், நம  ஆைசக் க கனாய், நம   
            மந்திராேலாசைனத் தைலவாில் தல்வனாய், மந்திாியாய், ைமந்தனாய்  
           இ ப்ைப!- 
 
    ெகௗ. அமலாதித்யா, உன் அன்ைன ேவண் ேகாைள ணாக்காேத; நான் 
            ேவண் கிேறன் உன்ைன; நம  ம ங்கில் தங்கியி ப்ைபயாக; பாட ரம் 
            ேபாகாேத. 
 
    அம. அம்மா, என்னா லாம்வைர உம  கட்டைளைய நிைறேவற் ேவன். 
 
    கா. ஆம், இ தான் காதற் குமர க் க த்த கனிவாம் உத்தரம். நம்ேபாலேவ 
            இந்நாட் ல் வாழ்ைவயாக! ெகௗாீமணி, வா. நாம் பலவந்தியா  தானாக 
            அமலாதித்யன் இவ்விதம் கனி டன் ஒப்பிய , என் ஹி தயத்ைத மகிழ் றச் 
            ெசய்கிற . இப்ெப  மகிழ்ச்சிக்குப் ெப ைமயாய், ஆகாயம் அதிர்ந்   
            இ ேபான் ழங்கி பிரதிெதானி ெசய் ம்ப , நம  அரண்மைனயில் ரெசா   
            ழங்க, ம பானத் டன் விழ  ெகாண்டா ேவாம்! வா ேபாேவாம். 
 
    (வாத்யேகாஷம்; அமலதித்யன் தவிர மற்ெறல்ேலா ம் ேபாகிறார்கள்) 
 
    அம. ஹா! ஐேயா! எைன வ த்தி வாட் ம் த த் க் ெகா த்த இவ் டலம் தானாய்க் 
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            கைரந் கிக் காற் டன் காற்றாய்க் கலக்காேதா? அல்ல  ஆத்யந்தரஹிதன் 
            தற்ெகாைல தவறன்ெறன ேவதாந்த சாஸ்திரங்களில் விதித்தி க்க லாகாதா? 
            - ஈசேன! ஈசேன! இவ் லக ம் அதன் விழிக ம் என்ன அற்பமாய்,  
            ஆயாசமாய், அ சியாய், அப்பிரேயாசனமாய்த் ேதாற் கின்ற ெதனக்கு!   
            சீ!சீ! கைளபி ங்காத வயல் ெகட் க் கரடாவேதேபால் ல்லறி ம் பாதக ேம  
            ேம ட் ப் பாழாகின்றேத இப் லகம்! இக்கதிக்கும் வந்  ேச மா? இறந்   
            இரண்  மாதம்! இல்ைல! இன் ம்இரண் மாத ம் ஆகவில்ைலேய! உலகில்  
            உயர் ெவாப்பில்லா மன்னன்! அவ் த்தம ஷைனக் கண்ட கண்ணால்  
            இவைனக் கா தல் மதனைனக் கண்  மந்திையக் கண் ற்றதாகுேம! என் 
            அன்ைனயிடம் என் காதல் ைவத்தி ந்தார்! வதனத்தின்மீ  ெதன்றற் காற்   
            க ந்  சி ம் குன் வேர தன் மனம்.ஆகாயவாணிேய! மிேதவிேய! மறக்க  
            யவில்ைலேய என் மனத்தில்! -பசி தீர்க்கப் சிப்பேத அப்பசியிைன  
            அதிகாித்தல் ேபா ம்,  காணக் காணக் காத லதிகாித் க் கணேம ம்  
            ைகவிட் ப் பிாியாதி ப்பார்கேள! 
            அங்ஙனமி ந் ம்-ஒ  திங்க க்குள் - ஐேயா! இச்சிந்ைத என்ைன விடாேதா?- 
            சஞ்சலேம! உன்ைனேய ஸ்திாீ என்பர் உலகினர்! ஒ  சி  மாதம்!- கண்ணீர் 
            ஆறாகப் ெப கத் தன் காதலனாம் கணவன் பிேரதத்தின்பின் நடந்த ேநா ம்  
            தீர ேநரமில்ைலேய!- இதற்குள் - என் தந்ைதயின் தம்பிைய-நான் பீமேசனைன 
            ஒத்தி ப்ப ேபால் என் தந்ைதைய ஒத்தி க்கும், என் சிற்றப்பைன!மணப்பதா!- 
            ஈசேன! பகுத்தறி ம் சக்தியற்ற பசு பட்சி ம் தன் ேபைடப் பிாிந்தி ந்தால் 
            பத ேம பலநாள், கத ேம இன் ம் சில காலம்!கபடமாய் அன் குத்த 
            கண்ணீர் வற் ன் க மணம் ாிவேதா? மயானத்தினின் ம் மாறாம் 
            மணவைரக்கு மனம் கூசா  விைரவேதா? இதனில் நலெமான் ளேதா?  
            பலேன ம் பயந்தி ேமா? ஐேயா! நான் வாையத் திறக்க லாகா ! உள்ளம்  
            ெவ த்ேத உயிர் மாள ேவண் ம்!- 
 
    ஹாிஹரன், மாரசீலன், பாணதரன் வ கிறார்கள். 
 
    ஹ. அரேச, சுப ண்டாகுக! 
 
    அம. சந்ேதாஷம், வா ங்கள்-ஹாிஹரா!-அல்ல  என்ைன நான் மறந்ேதனா? 
 
    ஹ. இல்ைல அரேச, ஹாிஹரனாம் உம ழியேன. 
 
    அம. அப்பா, ேதாழா, அப்ெபயைர உன் டன் மாற்றிக்ெகாள்ளத் தைடயில்ைல. 
            ஹாிஹரா, பாட ரம் விட்  இங்கு வந்தெதன்?- மாரசீலா,- 
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    மா. இளவரேச, நமஸ்காரம். 
 
    அம. மிக ம் சந்ேதாஷம் வாராய்-(பாணதர க்கு) சுதினம், ஐயா, வா ம்-என்ன 
            விேசஷம்பற்றி பாட ரம் விட்  வந்த  இங்ேக? 
 
    ஹ. கல்வியிற் கவைலயின்றி கரந்  வந்ேதன் அரேச- 
 
    அம. உன் பைகவ னைதப் பகர்ந்தி ம் அைதக் ேகட்க வி ம்ேபன். உனக்கு 
            விேராதமாய், நீ கூ வைத நம் ம்ப  என் ெசவிகைள நீ ேமாசஞ்  
            ெசய்யலாகா . கல்விைய ெவ த் க் கரப்பவ னல்ல நீ! சீலன ரம் நா ய  
            விேசஷம் என்ன? மீண் ம் ேபாவதன் ன் ேவண் யப  கு க்கக்  
            கற்கலாமிங்கு. 
 
    ஹ. அரேச, உம  தந்ைத க மாதிகைளக் காண வந்ேதன். 
 
    அம.   உடன் பயி ம் ேநசேன, ேவண் ேவன் உன்ைன. ஏளனம் ெசய்யாேத  
             என்ைன. விதைவயான என் தாய் விவாகத்ைதக் கா ம்ெபா ட்  என  
             எண் கிேறன். 
 
    ஹ. ஆம் அரேச, அதி சீக்கிரத்திற்றான் அ  ேநர்ந்த . 
 
    அம. சிக்கினம் ஹாிஹரா, சிக்கினம்! பா க்குச் ெசய்த பணியாரம் ஆறிய ம் 
            மங்கலமாய் மண வி ந் க் குபேயாக மாய ! - அத்தினம் நான் உயிர் 
            வாழ்ந்த்ைத விட இறந்  ம ந்  என் ஜன்மத் ேவஷிையச் சுவர்க்கத்தில்  
            காண இைசந்தி ப்ேபன்! என் தந்ைத!-ஹாிஹரா! என் தந்ைதைய நான் 
            காண்கிேறன்!- 
 
    ஹ. ஆ! எங்கு இளவரேச? 
 
    அம. என் மனதின் கண்! ஹாிஹரா. 
 
    ஹ. ஒ  ைற நான் பார்த்த ண்  உத்தமரான மன்னன். 
 
    அம.   மன்ன னி க்கட் ம், மனிதனாய் மதிப்ேபாம். எவ்விதம் ேயாசிப்பி ம்  
             அத்தைக உத்தமைன ஒத்தவைர இத்தரணியில் எத்தினம்  
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             காணப்ேபாகின்ேறன்! 
 
    ஹ. அரேச, ேநற்றிர  உம  தந்ைதையக் கண்ேடெனன்  நிைனக்கின்ேறன். 
 
    அம. கண்டைனயா? யாைர? 
 
    ஹ. மகாராஜாைவ, உம் ைடய பிதாைவ! 
 
    அம. மகாராஜாைவ! என் பிதாைவ! 
 
    ஹ. உம  ஆச்சாியத்ைதச் சற் றடக்கி, இவர்கள் சாட்சியாக நான் கண்டைதக் 
            கூ மள ம், சற்  ெசவி சாய்த் க் ேகட்க ேவண் ம் இந்த விேசஷத்ைத. 
 
    அர. ஈசன்மீ தாைன! ெசால் சீக்கிரம், நான் ேகட்கேவண் ம். 
 
    ஹ. இரண் ைற, மாரசீலர், பாணதரர், ஆகிய இவ்வி வ ம் காவல் 
            காத்தி க்ைகயில், ந நிசியில், காடாந்தகாரத்தில், இைதக் கண் ற்றார்கள். 
            உம  தந்ைதையப் ேபான்ற ஓர் அ வம், தைல தல் கால்வைர கவச  
            த யன வணிந் , அவர்கள் ன் ேதான்றி அவர்கள் அ காைமயில் கம்பீர  
            நைட டன் கடந்  ெசன்றதாம்.பய  மாச்சர்ய மைடந்த இவர்கள் கண்டப ,  
           அவர் ைகயில் 
            பி த்தி ந்த ெசங்ேகா ன் ரத்தில் ம் ைற நடந்தனராம். பயத்தினால் ந  
            ந ங்கிச் சி ர்த் ப்ேபான இவர்கள், வாய் திறக்க யா  அவ டன் ஒன் ம் 
            ேபசவில்ைலயாம். இைவகைள ெயல்லாம் இவர்கள் மிக ம் இரகசியமாய் 
            எனக்குக் கூற ன்றா மிர  நானிவர்க டன் காவல் காத்ேதன். அன்ைறத் 
            தின ம் அவர்கள் கூறியப ேய ஒவ்ெவா  வார்த்ைதைய ம் ெமய்ப்பித் ,  
            அேத சமயத்தில் அேத உ டன் (அவ்)வ வம் ேதான்றிய . அரேச, உம   
            தந்ைதைய நான் அறிேவன். அவ் வம் உம  பிதாைவ ெயாத்தி ந்த ேபால் 
            என் இ  ைகக ம் அத்தைன ஒத்திைல. 
 
    அம. எங்ேக இெதல்லாம் ேநாிட்ட ? 
 
    மா. அரேச, நாங்கள் காவ ந்த ெகாத்தளத்தின்மீ . 
 
    அம. நீ ம் அத டன் ேபச வில்ைலயா? 
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    ஹ. அரேச, நான் ேபசிேனன். ஆனால் அதற்குப் பதி ெலான் ம் அ  கூறவில்ைல. 
            ஆயி ம் ஒ ைற தைல க்கி வாய் அைசத் ப் ேபச யன்ற ேபால் 
            ேதான்றிற் . அச்சமயத்தில் வி யற்காலத் க் ேகாழி உரத்த சப்தத் டன் கூவ, 
            அச்சப்தம் ேகட்ட ம் எங்கள் கண் ன் கைரந்  மைறந்  ேபாய   
            விைரவினில்- 
 
    அம. என்ன ஆச்சாியமா யி க்கிற ! 
 
    ஹ. அரேச, என் யிர்மீ தாைணப்ப  இ  உண்ைமேய,-உமக்கி  ெதாிவிப்ப  
            எம  கடெனன ெவண்ணிேனாம். 
 
    அம. ஆம் ஆம், நிஜந்தான் ஐயா, ஆயிஇ ம் இ  எனக்கு மனக் கவைலைய 
            ண் பண் கின்ற .-இன்ைறய காவன் ைற உங்க ைடயேதா? 
 
    மா-பா. ஆம், அரேச. 
 
    அம. கவச மணிந்  இ ந்ததாகவா கூ கின்றீர்கள்? 
 
    மா-பா. ஆம், அரேச. கவச மணிந் தான். 
 
    அம. பாதாதி ேகசம்வைர? 
 
    மா-பா. அரேச, தைல தல் கால்வைர. 
 
    அம. ஆனால், அவர் கத்ைதப் பார்க்கவில்ைல நீங்கள்? 
 
    ஹ. இல்ைல பார்த்ேதாம் அரேச, தன் க ைய ேமேல அணிந்தி ந்தார். 
 
    அம. என்ன, ேகாபத் டனா ேநாக்கினார்? 
 
    ஹ. ேகாபத்தி ம் க்கேம அதிகமாய் விளங்கிய  கத்தினில். 
 
    அம. கம் ெவ த் தி ந்தேதா அல்ல  சிவந் தி ந்தேதா? 
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    ஹ. இல்ைல, மிக ம் ெவ த் தி ந்த . 
 
    அம. உங்கைள உற் ப் பார்த்தனரா? 
 
    ஹ. ஆம், சற் ம் மாறாமல். 
 
    அம. ஐேயா! அங்கு நா னி ந்தி க்க லாகாதா! 
 
    ஹ. உமக்கு மிக ம் ஆச்சாியத்ைத விைளத்தி க்கும். 
 
    அம. இ க்கும் இ க்கும். அதிக நாழிைக தங்கியேதா? 
 
    ஹ. ஒ வன் சாதாரணமாக  எண் ம் பாியந்தம். 
 
    மா-பா. இல்ைல இல்ைல! இன் ம் அதிக ேநரம். 
 
    ஹ. நான் பார்த்த ெபா தல்ல. 
 
    அம. ேகசம் நைரத் தி ந்ததா?-இல்ைல? 
 
    ஹ. உயி ட னி க்கும்ெபா  நான் பார்த்த வண்ணம் இ ந்த , க ப் ம் 
            ெவண்ைம ம் கலந்ததாய். 
 
    அம. நா னின்றிர  காவ க்கிேறன். ஒ  ேவைள இன்றிர ம் உலாவலாம் 
            அ  ம ப ம். 
 
    ஹ. அங்ஙனேம ெசய் ம், நான் உத்தரவாதம். 
 
    அம. என் தந்ைத ைவக்ெகாண்  அ  ேதாற் மாயின், ெமௗனமா யிராவி ன் 
            நரகத்தில் ழ்த் ேவ ெனன நமேன எதிர்த் க் கூறி ம், நான் அத டன் 
            ேபசுேவன். இ வைர இரகசியமாய்க் காப்பாற்றிய ண்ைமயாயின், இன்  
            மப்ப ேய ெமௗனம் பாராட்டக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன் உங்கெளல்ேலாைர ம்; 
            எ  நடந்தா  மின்றிர , மனத்தாலறிவதன்றி வய்திறந்  கூறாதீர். நீங்கள் 
            ெசய் ம் நல் தவிைய நான் மறேவன் என் ம்; ஆகேவ விைடெபற் க் 
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            ெகாள் ங்கள். பதிைனந்  நாழிைகக்ெகல்லாம் ெகாத்தளத்தில் வந்  
            காண்கிேற ம்ைம. 
 
    எல்ேலா ம். தங்கள் கட்டைள எங்கள் கடைம. 
 
    அம. உங்கள் காதல்,-அன்பேர, ேபாய் வாாீர். 
 
    (அமலாதித்யன் தவிர மற்ற வ ம் ேபாகிறார்கள்.) 
 
    என் தந்ைத  தரணியில் ேதாற் வேதா ேபார்க் ேகாலத் டன்!-இதி ேலேதா 
            வி க்கின்ற ! ஏேதா வஞ்சகம் நடந்தி க்க ேவண் ம்! இர  விைரந்  வந்திட 
            லாகாதா? வ மள ம் மனேம ெபா த்தி ; பாபச் ெசயல்கள் பாதாளம் 
            ைதக்கப்ப ம் பரந் ெத ம் மாந்தர் கண் ன் லப்பட! (ேபாகிறான்.) 
 
    காட்சி கிற . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

தல் அங்கம்: ன்றாவ  காட்சி. 
 
    பாலேநசன் ட் ல் ஓர் அைற. 
 
    லீலாதர ம், அபைல ம் வ கிறார்கள். 
 
    லீ. நாவா ேயற்றப்பட்டன என் சாமான்கெளல்லாம். தங்ைகேய, நான் வ கிேறன். 
            காற்  மிைசந்  கப்ப ம் ஓடக் கூ ய க தனில் வ மா  க தம் உறங்கா   
            நீ ம் வைரையயாக. 
 
    அப. அதற்குச் சந்ேதகப்ப கின்றைனயா? 
 
    லீ. இந்த அமலாதித்ய ைடய அன்ெபனக் காட் ம் அற்பத்ைத அதிகமாக மனத்திற் 
            பாவிக்காேத. இைதக் காதெலனக் க தாேத. அைத ஒ  மாதிாியாக மதிப்பாய், 
            யவ்வனத்தின் விைளயாட்டாம். காலத்தில் மல ம் க ெநய்தல் க தனில் 
            வா க் கந்தம் குைறவேதேபால் கணத்தினில் மா ம் க த்ெதன நிைனப்பாய்! 
            அவ்வளேவ! 
 
    அப. அவ்வள தானா? 
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    லீ.    அைதவிட அதிகமாய் எண்ணாேத. இளம் பிைறேபா ம் அளம் ப வத்தில் 
            உடல் மாத்திரம் ஓங்கி வளர்வதன் ; இவ்வாலயம் ெப குங்கால் 
            அத ள் ளி க்கும் ஆன்மா ம் அபிவிர்த்தி யைட  மன்ேறா? ஒ கால்  
            உன்மீ  இப்ெபா  உண்ைமயில் காதல்ெகாண் ப்பி  மி க்கலாம்.  
            இப்ெபா  அவர  இச்ைசயின் ெநறியில் மாசு மாறாட்டங்கள்  
            எவ்வளேவ ம் இல்லாதி க்கலாம். ஆயி ம் நீ அஞ்ச ேவண் ய 
            ெதான் ண் . அவர் உன்னத ஸ்திதிையப் பன் ங்கால் தன் ைடய தன்   
            மன்னன் மனம். தன் கு ப் பிறப்பிற்குத் தான் அ ைமப்பட்டவ ரன்ேறா?  
            மன்னனாய்ப் பிறந்தவன் 
            மற்றவைரப்ேபால் மனஞ் ெசன்றவிடத்  மைனவிையத் ேதடலாகா . அரசன் 
            எவ்விதம் மணக்கின்றாேனா அதைனப் ெபா த்ததாம் அவன  இராஜ்யத்தின் 
            ேக்ஷம ம் சுக ம். தான் தைலவனாம் தன் இராஜாங்கம் எங்ஙனம் 
            கூ கின்றேதா, அங்ஙனேம தன் தைலவிையக் ைகப்பி க்க ேவண் யவ(ன்) 
            னாகிறான். ஆகேவ அமலாதித்யர் உன்மீ  அன்  ெகாண் ப்பதாக 
            அைறந்தி ன் அவர  ஸ்திதிைய ம் குறித்த காாியத்ைத ம் க தி, கூறிய 
            வண்ணஞ் ெசய்ய அவரால் எவ்வள  கூ ேமா, அதனளேவ அவர் ெமாழிைய 
            நீ நம் தல் உன் மதிக்கு அழகாம். குர்ஜரத்தாாின் சம்மதியின் பலமான , 
            அவைர எவ்வள  ரம் ெகாண்  ேபாகுேமா, அவ்வள தான் அவர் 
            ேபாகக்கூ ம். அவர  பாடல்க க்கு அதி நம்பிக்ைக டன் ெசவி 
            ெகா ப்ைப யாயி ம், அல்ல  உன் மனத்ைத அவர் கவர்ந்  ெசன்றி ம், 
            கட் ப்படா அவர் காத ன் ேவண் ேகா க்கு உன் கற்ெப ம் ேபைழையத் 
             திறந்தி ம், உன் மானத்திற்கு என்ன நஷ்ட ண்டாகுெமன்  நீேய 
             சீர் க்கிப் பார். அதற்கஞ்சுவாய் அபலா, அதற்கஞ்சுவாய்; என் அ ைமச்  
             ேசாதாிேய, வி ப்பமதின் ேவகத்திற்கும் ெவப்பத்திற்கு ட்படாதப , உன்            
             காதைல ெவகு ரத்தில் அடக்கி ைவ. கனவி ம் பிறழாக் கற் ைடக்  
             கன்னிைக ம்  சந்திரன் காணத் தன் சுந்தரத்ைத ெவளிப்ப த்தின ளாயின்  
             கற்பின் வரம்பிைனக் கடந்தவேள யாவாள். அ ந்ததியாம்  
            அ ங்கற் ைடயவ ம் அவ க் காளாக்கப்ப கிறாள். பன் ைற வசந்த  
            காலத்தில், இளம்  ஷ்பங்கள் நன்றாய் மல  ன்ேன ெகா ங் கூற்   
            அைவகைளக் ெகட் டைலயச் ெசய்கிற . இளம் ப வத்தின் உதய காலத் த ம்  
            பனிநீைர, வற்றச் ெசய்  வாட் வ ம் ெகா ங் காற் கள் அதிக ண்   
            ஆைகயால் ஜாக்கிரைதயா யி . சிறந்த பா காப்  ெசறிந்த பயத்தினி ண் .  
            ேவெறான் ற கி ல்லாவி ம் ெவவ்விய யவ்வனம் தனக்குத் தானாய்  
            ஆ ைகைய மீ ம். 
 
    அப. நீர் கூறிய த்தி மதிகளின் சாராம்சத்ைத எந்நா ம் மறவா  என் இதயத்ைதக் 
            காக்கும் காவாலாகக் ெகாள்கிேறன். ஆனால் அண்ணா, கர ரடாம் த்தி 
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            மார்க்கத்ைத மாணவ க்குக் காண்பித் , தான் தன் மனம்ேபானப  மதித்  
            மதி மறந்  மி வாம் மலர் த்த அச்சிற்றின்ப மார்க்கத்தால் அைட ங்கதி 
            அறியா  கா கனாய்ச் ெசல் ம் குணமிலாக் கு விைனப்ேபால், எனக்ெகா  
            வழி கூறி நீ ஒ  வழி ெசல்லாேத. 
 
    லீ. ஓ! அப்ப  ெயான் ம் பயப்படாேத. ெவகு ேநரம் நின்  விட்ேடன்,- இேதா 
            பிதா வ கின்றார். 
 
    பாலேநசன் வ கிறான். 
 
            இ ைற ஆசி ெப வ  இரட் ப் ப் ண்ணியமாம். இரண்டாம் ைற 
            விைட ெபற இத் த ணம் வாய்த்த  என் அதிர்ஷ்ட வசேம. 
 
    பால. இன் ம் இங்கா? லீலாதரா! றப்ப , றப்ப , பார்த்தவர் நைகப்பார்! 
            காற் த் தாக்கிக் கைற கத் க் கப்பல் காத்தி க்கின்ற  உனக்காக. 
            இேதா என்னாசி உனக்குத் ைணயாம். இேதா நான் கூறி ம் சில மதிகைள 
            மனத்தில் மறவா  வைரந்தி வாய். மன ெதண் வ ெதல்லாம் வாய்திறந்  
            ெவளியிடாேத. மனத்தில் வ ம் எண்ணா  எக்க ம ந் ணியாேத. 
            அன்ேயான்யமா யி க்கலாம், ஆனால் அநாகாீகமாய் நடவாேத. நன்றாய்ப் 
            பாீட்சித் தறியா  நட் ச் ெசய்யாேத; நட்டபின் நண்பைனவிட் ெடந்நா ம் 
            அகலாேத. ஆராய்ந் தறியா  ேநர்ப்பட்டவைன ெயல்லாம் ேநசெனனக் க தி 
            உன் நாணயத்ைதக் ெக த் க் ெகாள்ளாேத. சச்சரவிற் குவதில்  
             ஜாக்கிரைதயாயி ; குந்தபின், பின்வாங்காேத- எதிாி ஏங்கிட எதிர்ப்பாய்.  
             எல்ேலார் மாட் ம் உன் ெசவியிைனக் ெகா ; சில க்ேக வார்த்ைதையக்  
             ெகா ப்பாய்; எவர் குைறயிைன ம் ஏற் க்ெகாள். ஆனால் உன் தீர்மானத்ைத  
             ெவளியிடாேத. ைக யி ப் க் ேகற்ற கைலையத் தாி. உள்ளம் ெசல் மா   
             உ க்காேத. ஆடம்பரமா யில்லா  அந்தஸ் க் ேகற்றதா யி க்கேவண் ம்  
             உைட. ஏெனனில் 
             உைடயினால் உ ப்பவைன அறி ம் உலகம். அ ம் நீ ேபாகும் பிராேணச 
             ரத்தில் ெபாிய மனிதன் என்றால் தாராளமாய்ச் ெசலவழித் த் தகுந்த 
             ஆைட உ ப்பவேன! கட ம் வாங்காேத கட ம் ெகாடாேத. கடன் 
             ெகா த்ைதேயல் கடன் ேபாவதன்றி உடன் ெசல்வான் உன் ேநய ம். 
             கடன் வாங்குைவேயல் உன் க த்தின் கூர்ைம ம ங்கும். எதனி ம் ேமலாய் 
             இைத எண் வாய்; உன்ற க்ேக நீ உண்ைமயா யி ப்பாய்! அங்ஙனம் 
             இ ப்பாயாயின், இர  பகைலப் பின் ெதாடர்வேதேபால், திண்ணமாய்  
             உலகினில் ஒ வ க்கும் நீ ெபாய்க்கமாட்டாய். என் ஆசீர்வாதத்தால் இைவ  
             உன் மனத்தில் உைறக்குமாக! ேபாய்வ வாய். 
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    லீ. ஐயேன, விைட ெபற் க் ெகாள் கிேறன் மிகுந்த வணக்கத் டன். 
 
    பால. கால மாய  காத்தி ப்பார் காவலாளிகள் ேபா. 
 
    லீ. அபலா, நான் வ கின்ேறன். நான் கூறிய  நன்றாய்க் கியாபக மி க்கட் ம். 
 
    அப. நீ கூறிய த்திமதிைய என் மனெத ம் ேபைழயில் ைவத் ப் ட்  
            யி க்கின்ேறன். அதைன மறவா வண்ணம் இதன் திற ேகாைல உன்னிடேம 
            ஒப் விக்கின்ேறன். 
 
    லீ. நான் ேபாய்வ கிேறன் [ேபாகிறான்] 
 
    பால. என்ன கூறினான் அபலா, உன்னிடம் அவன்? 
 
    அப.ஒன் மில்ைல, ஏேதா இளவரசர் அமலாதித்யைரப்பற்றி- 
 
    பால. ஆ! நன்றாய்க் கியாபகம் வந்த ! எனக்குச் ெசான்னார்கள், சில நாளாக அவர் 
            உன்ைன அ க்க  அந்தரங்கமாய்ப் பார்த்  வ கிறாராம், நீ ம்  
            அட் யி்ல்லா  தாராளமாய் அவைரக் காண்கின்றைனயாம்.  
            அப்ப யி க்குமாயின்- அங்ஙனம் நான் ேகள்விப்பட்ேடன்.-அ ம்  
            ஜாக்கிரைதயாக - நான் உனக்குச் ெசால்ல ேவண் ம். உன்ைன நன்றாய்  
            அறிகிைல இன் ம் என் ெபண்ணாயதற்கும் உன் ெகௗரவத்திற்கும் ஏற்ற   
            இஃெதன அறிகிைல. உங்களி வ க்குள் விேசஷம் என்ன? உைரத்தி வாய்  
           உண்ைமைய என்னிடம். 
 
    அப. சில நாளாக அவர் என்மீ  காதல் ெகாண் ப்பதாகக் காண்பித்  வ கிறார். 
 
    பால. காதல்! சீ! ேகட் ைன விைளக்குங் காாியங்களில் பகுத்தறி ம் அறிவிலாப் 
            ேபைதையப் ேபால் ேபசுகின்றாய் நீ! அவர் காதல் ெகாண் க்கின்றார் என்  
            கூ கின்றைனேய அைத நம் கின்றைனயா நீ? 
 
    அப. என்ன எண் வ  நான், என்  எனக்கு ஒன் ம் ெதாியவில்ைல. 
 
    பால. சாி, நான் ெசால் கிேறன் ெதாிந் ெகாள். பித்தைளையக் கண்   
             ெபான்ெனன மயங்கி ம் ேபைதயாம் சி  குழந்ைதெயன மதிப்பாய் உன்ைன.  
             ேமன்ைமயாய் மதித்தி வாய் உன்றைன. இல்லாவி ன் அந்தப் பழெமாழிக்  



 30

             ேகற்றப  உன் ெபயைரக் காப்பாற்றாவிட்டால், எனக்கு ஒ  ேபரைனப்  
            ெபற் க் ெகா ப்பாய், பத்திரம். 
 
    அப. அண்ணா, அவர் ெகௗரவமாங் காதல் ெநறியிேலேய என்ைன ேவண் னார். 
 
    பால. எல்லாம் ெநறிதான் என்  நிைனக்கலாம் நீ. ேபா, ேபா. 
 
    அப. ெசான்ன மாத்திர மன்  அண்ணா, அதைன நம் ம்ப  ஏறக்குைறய எல்லாத் 
            ெதய்வங்களின்மீ ம் ஆைணயிட் ச் சத்தியம் ெசய்தி க்கிறார். 
 
    பால. ஆமாம், மீன் பி க்கத் ண்  ட்ட ேபா லாம், ேமாகந்தைலக் ேகறினால் 
            மனிதன் வாய்க்கு வந்தவிதம் தாராளமாய்ச் சத்திஞ் ெசய்வாெனன நான் 
            அறிேவன். இப்பிமாணங்கெளல்லாம் மின்னல்ேபால் உஷ்ணத்ைதவிட அதிக 
            ஒளிையத் த வனவாம்; ேதான் ன் மைறந்தி ம்; காதலாம் அனெலனக் 
            க தாேத. இ  தல் கன்னிைகயாம் உன்ைன அவர் அ க்க  காணவிடாேத. 
            அவர் ேபசேவண் ன், உன்ைனக் கட்டைளயி வைதவிட, அதிகமாய் 
            ேவண் ம்ப , உன் ெகௗரவத்ைத ேமன்ைமயாய்க் காப்பாற்றிக்ெகாள். இைத 
            உ தியாய் நம் , இளம் ப வத்தவர் இளவரசர் அமலாதித்யர், அவர் இச்ைச  
            வழிச் ெசல்ல ஏற்கு மிவ் லகம்; உனக் க  ஏலா . விவாித் க் கூ வாேனன்?  
            அபலா, அவர் வார்த்ைதயில் நம்பிக்ைக ைவத்திடாேத. ேம க்குக்  
            காட் வேதேபால் 
            உள்ேள யிராத ெவளி ேவஷமாம்; எளிதினில் ேமாசஞ் ெசய் ம்ெபா ட்  
            பாிசுத்தமான சத்தியங்கைளப்ேபால் ேம க்குக் காட் ம், கற்பிைன அழித்திடக் 
            க ம், ேவண் ேகாளாம். வினில் கூ ேவன் எல்லாவற்றிற்கும் – 
            ெவளிப்பைடயாய்ச் ெசால் மிடத் ,- இ  தல் அமலாதித்ய டன் 
            வார்த்ைதயா வதில் உன் காலத்தில் கணப்ெபா ைத ம் கழித்  இழி  
            ப த் வ  எனக்கிஷ்டமில்ைல. இைத கவனிப்பாய், நான் உனக்குக் கட்டைள 
            யி கிேறன். வா ேபாேவாம். 
 
    அப. அண்ணா, கட்டைளப்ப  நடக்கின்ேறன். 
    [ேபாகிறார்கள்] 
 
    காட்சி கிற . 
    ************************* 
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தல் அங்கம்: நான்காவ  காட்சி. 
 
    ெகாத்தளம். 
    அமலாதித்யன், ஹாிஹரன், மாரசீலன் வ கிறார்கள். 
 
    அம. க ப்ப ேபால் காற்  சுகின்ற ; மிகுந்த குளிராய் இ க்கின்ற . 
 
    ஹ. ெவட் வ ேபால் சுகின்ற  ேவகமாய் இக்காற் . 
 
    அம. என்ன நாழிைக இப்ெபா ? 
 
    ஹ. பதிைனந்  நாழிைகக்குச் சற்  குைற ெமன்  நிைனக்கின்ேறன். 
 
    மா. இல்ைல அர்த்த ஜாம மணி அ த் விட்ட . 
 
    ஹ. அப்ப யா? நான் அைதக் ேகட்கவில்ைல. ஆனால் அவ் வ வம் வழக்கமாய்க் 
            குல ம் காலம் ெந ங்கிவிட்ட . 
    (உள்ேள வாத்ய ேகாஷ ம் ெவ  ஓைச ம் ேகட்குன்றன.) 
            அரேச! அெதன்ன சப்தம்? 
 
    அம. மகாராஜா ம பான ேகளிக்ைக டன் கண் விழித்  இரைவக் கழித்  மகிழ்ச்சி 
            ெகாண்டா கிறார். அவர் இவ்வா  ேர  நகரத் ச் சாராயத்ைதக் 
            கு த்தி ங்கால், அவர  வார்த்ைதயின்ப  ெசய்  த்த ெஜயத்ைத, 
            ேபாிைக ம் சங்க ம் உலகத்திற்குத் ெதாிவிக்கின்றன. 
 
    ஹ. இப்ப  வழக்க ண்டா? 
 
    அம.    ஆம் இ ம் ஒ  ஆசாரமாம். ஆயின் நான் இந் நாட் ல் பிறந்   
              அவ்வழக்கத்தில் வளர்ந்தவ னாயி ம், எனக்குத் ெதாிந்தவைர,  
              அ சாிப்பதனாலன்றி இவ்வாசாரம் அ ஷ் யாைமயால் ெப ைம  
              ெபற் ள ! இந்தத் தைலகால் அறியாத் த மாற்றம், நான்கு திக்கி ள்ள  
              நானா ேதசத்தா ம் நம்ைமக் குற்றத்திற் குட்ப த்திக் குைற கூறச்  
             ெசய்கின்ற . கு ெவறி ெகாண்டவர் எனக் கூ கின்றாரவர் நம்ைமந  
             பன்றிெயனப் ெபயாிட்  பல குணங்கைள ம் பாழாக்குகின்றனர். நாம்  
             உழன்  ஈேடறச்ெசய் ம் உன்னதமாம் யற்சிகளினின் ம், நமக் குாித்தாம்  
             நம் ள்ளி க்கும் உத்தம குணத்ைத, அறேவ 
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            அழிக்கின்ற . இங்ஙனேம சில மாந்தர்க க்குச் சங்கடம் சம்பவிக்கின்ற . 
            பல்கால், சுபாவத்தில் உண்டான அசுத்தமாம் ம ள் விர்த்தியைடந்  நிறத்ைத 
            மாறச்ெசய்  மதியின் மதில்கைள ம் அரண்கைள ம் ம த் த் தள் கின்ற ; 
            கு ப் பிறப்ைபக் க ேவாம், இ  ஒ வன  குற்றமல்லேவ, எங்கு 
            உற்பவிப்ேபாம் என்ப  ஒ வன் இச்ைச வழியன்ேற; அல்ல , ேம க்குச் 
            சாிெயனக் காட் ம் நடவ க்ைககளின் பத்ைத விஸ்தாித்  ேவறாகக்  
            காட் ம் யாதா ெமா  வழக்கத்தினால்,-சுபாவத்தில் வந்த மீப்ேபார்ைவேயா,  
           அல்ல ,  அதிர்ஷ்ட வசத்தின் மச்சேமா, யாேத ேமார் குைறயின் குறிையத் 
            தம்ேமற்ெகாண்  நடக்கும் இம்மாந்தர்கள்-மற்ற குணங்கள் கட ள  
            க ைணையப்ேபால் மாந்தர் வகிக்கக் கூறியப  கைறயின்றி ம்  
            களங்கமின்றி ம் இ ப்பி ம், அந்த ஒ  குற்றத்தினால் உலகத்ேதாரால்  
           ற்றப்பட்  அழிைவ அைடகின்றனர்; நாழிைக சாராயம் எல்லா  
           நற்ெபா ள்கைள ம் ெக த்  தனக்ேக ெகட்ட ெபயைர ம் ெகாண்   
           வ கின்ற . 
 
    அ வம் ேதாற் கிற . 
 
    ஹ. அரேச! அேதா பா ம் அ  வ கின்ற ! 
 
    அம. ஈசேன! க ைணக் கட ேள! எைமக் காத்த ம்! நீ ேக்ஷமம் விைளக்கும் 
            தமாயி  மாகுக! ெகட்டழிந்த பிேரதப் பிசாச மாயி  மாகுக! விண்ணின் 
            றிழிந்தா  ெமான்ேற, ெவவ்விய நரகினின் ம் வந்தா ம் ெமான்ேற! ன்ப 
            மிைழக்கத் ேதான்றினா ம் சாி! நன்ைம பயக்க நா னா ம் சாி! ேகவலம் 
            இக்ேகாலத்தில் உன்ைனக் கண்டபின் உன் டன் ேபசிேய தீரேவண் ம் நான. 
            அமலாதரேர! இராஜாதி ராஜேன! எந்ைதேய! குர்ஜரமன்னா, என 
            அைழக்கின்ேறன்! எனக்கு விைட யளி ம், விைட யளி ம்! அறியாைமயால் 
            உள்ளம் ெவ த்  அழிய விடாதீர்! மியில் ைதக்கப்பட்ட உம  உடல் 
            அைதப் பிளந் ெகாண்  ஏன் ெவளி வந்த ? ஈமச் சடங்குடன் இ காட் ல் 
            சமாதி நிஷ்ைடயில், அைமதி டன் ைவக்கப்பட்ட உம  பிேரதம் தலம் 
            விட்  இவ்வா  ெவளிவந்  உழல்வா ேனன்? ம ந்த உம  உடல்,  
            ம ப ம், ற்றி ம் கவச மணிந் , நள்ளி ளில் கண்ேடார் ந ங்கும்ப   
            நடமா வாேனன்?  எங்கள் மனத் க் ெகட்டா மாய்ைகயால், ேபைத  
           மாந்தர்களாகிய நாங்கள் ம ட்சி யைடவா ேனன்? கூ ம்! இ  ஏன்? எதன்  
           ெபா ட் ? என்ன ெசய்யேவண் ம் நாங்கள்? 
 
    (அ வம் அமலாதித்யைன அைழக்கின்ற .) 
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    ஹ. உடன் நீர் ேபாக அைழக்கின்ற  உம்ைம, உம் டன் தனியாய் உைரத்திட 
            ஏேதா வி ம் வேதேபால்! 
 
    மா.   எவ்வள  மாியாைதயா யைழக்கின்ற ம்ைம தனியாய் ேவறிடம் தன் டன்  
            ஏக! ஆயி ம் ேபாகாதீர் அத டன். 
 
    ஹ. ேவண்டாம், ேபாக லாகா . 
 
    அம. அ  ேபசாதி க்கின்றேத; நான் ேபாகத்தான் ேவண் ம். 
 
    ஹ. ேவண்டாம் அரேச. 
 
    அம.   ஏன், இதில் பயெமன்ன? எள்ளள ம் என் யிைர எண்ணிய வனன்  நான்; 
              அதைனப்ேபாலேவ என் ம் அழியா என் ஆன்மாைவ அ  என்  
             ெசய்யக்கூ ம்? ம ப ம் ைககாட்  அைழக்கின்ற ெதன்ைன! நான் பின்  
             ெதாடர்ேவன் அைத! 
 
    ஹ. அரேச, ஒ ேவைள உம்ைம அகழியின் அ கில் அைழத் ச் ெசன்றால்? அல்ல  
            ச த்திரக் கைரேயாரம் ெசங்குத்தாய் நிற்கும் அம்மைலச் சிகரத்த கில்  
            அைழத் ச் ெசன் , பிறகு இவ் ைவ மாற்றி, ேகாரமான ேவெறா  பம்  
            ெகாண் , உம்ைம மயங்கிடச் ெசய்  உம  மதிைய மாற்றினால்? அைத  
            ேயாசித் ப்பா ம்: அவ் யர்ந்த உச்சியில் நின்  கட ன் அைலகள் அதிக  
            ரம் கீேழ ேமா கின்ற சப்தத்ைதக் ேகட்டேல எவ ைடய மனத்ைத ம்  
            கலக்கி, காரணம் ேவறின்றி, க ஞ் ெசயல்கைளக் க திடச் ெசய்கிற . 
 
    அம. இன் ம் அைழக்கின்ற ெதன்ைன.-ேபா ர்; வ கின்ேறன் பின்பாக! 
 
    மா. அரேச, நீர் ேபாகக்கூடா . 
 
    அம. எ  உன் ைகைய! 
 
    ஹ. ெசால்வைதக் ேக ம்; நீர் ேபாகக்கூடா . 
 
    அம. என் விதி யைழக்கின்ற , என  ஒவ்ெவா  அவயவத்திற்கும் வா வின் 
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            ைமந்தன் வ யி ம் பதின்மடங்கு பலத்ைதக் ெகா க்கின்ற ! இன் ம் 
            அைழக்கின்ற  என்ைன. எ ங்கள் ைகைய! இல்லாவி ல் ஈசன் மீ  
            தாைணப்ப  என்ைனத் த ப்பவைன இட்சணம் ெகான்  அ வ மாக்குேவன்! 
            வி ங்க ெளன்ைன!-ேபாம்; இேதா பின் ெதாட கின்ேறன்! 
 
    (அ வ ம் அமலாதித்ய ம் ேபாகிறார்கள்) 
 
    ஹ. ஐேயா! பித்தம் அதிகாித் ப் பிரைம ெகாண் க்கின்றார்! 
 
    மா. நா ம் ேபாேவாம்; இவ்விஷயத்தில் அவர் ெசால் க் கடங்கி நடப்ப  
            நியாயமன் . 
 
    ஹ. வா ேபாேவாம். ஐேயா! இ  எங்ஙனம் யப்ேபாகின்றேதா? 
 
    மா. குர்ஜரத்தில் ஏேதா ெகட் ப்ேபா யி க்கின்ற . 
 
    ஹ. சுவாமி யி க்கின்றார் சாிப்ப த்த! 
 
    மா. அப்ப  யல்ல, நா ம் ேபாேவாம். 
 
    (இ வ ம் ேபாகிறார்கள்.) 
 
    காட்சி கிற . 
    ----------------------- 
 

தல் அங்கம்: ஐந்தாவ  காட்சி. 
 
    ெகாத்தளத்தில் ஒ க்கமான மற்ெறா  றம். 
    அ வ ம், அமலாதித்ய ம் வ கிறார்கள். 
 
    அம. இன் ம் எங்ேக அைழத் ச் ெசல்கிறாய்? கூ ; இைதக் கடந்  வாேரன். 
 
    அ . கவனித் க் ேகள். 
 
    அம. அப்ப ேய ஆகட் ம். 
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    அ . எமவாதைனப்பட எாிவாய் நரகிற்கு நான் ஏகேவண் ய காலம் வந் விட்ட . 
 
    அம. அந்ேதா! ேபைத அ வேம! 
 
    அ . பாிதாபப்ப வ  இ க்கட் ம், கவனித் க் ேகட்ையயாக நான் 
            ெவளியிடப்ேபாகிறைத! 
 
    அம. ெசால் ம்; நான் ேகட்கக் கடேவன். 
 
    அ . அங்ஙனேம பழி தீர்க்கக்கடவாய், ேகட்டபின்! 
 
 
    அம. என்ன? 
 
    அ .  நான் உன் தந்ைதயின் அ வம். இரவிற் சிறி ெபா  இங்கு நடமா , 
            பகற்ெபா  ெதல்லாம் ப வாய் நரகில் நான் பாாினிற் ெசய்த  
            பாபங்கெளல்லாம் ேபாய்ப் பாிசுத்தமா மள ம், ேவதைனப்பட சிட்சிக்கப்  
            பட் க்கிேறன். நான் சிைறப்பட் க்கும் பரேலாக ரகசியங்கைளப்  
            பாாினி க்கு னக்குப் பகரலாகா . இல்லாவி ன் அவற் ள் சிறி   
            பகர்ந்திட்டா ம் நீ மன ம ண் , மதி கலங்கி, ள்ளம் பன்றியின்  
            ட்கைளப்ேபால் மயிர்க் குச்ெசறிந்  மயிர்க்கால் ேதா ம் வியர்த் , உடல்  
            ம் குளிர்ந்  தம்பித் ப்ேபாய், உன் இ  கண்க ம் பிரைமயினால்  
            பி ங்கிடச் ெசய்ேவன். உட ட னி க்கும் உன  ெசவிக்கு உைரத்திட  
           லாகா  நான் பரமாம் இவ்விரகசியம். ேகள் ேகள்! நான் கூ வைதக் ேகள்!- 
           உன் தந்ைதமீ  காதல் எப்ெபா தாவ  உைடயவனாயின்- 
 
    அம. ஐேயா, ஜகதீசேன! 
 
    அ . பழி வாங்குவாய்! அவைர ேமாச வழியில் அதர்மமாய்க் ெகான்ற ெகாைலைய! 
 
    அம. ெகாைலயா? 
 
    அ . ெவ ங் ெகாைலயாயி ம் ெகா யேதயாம், இ ேவா மனத் க்ெகட்டா 
            மாபாதகமாம் ேமாசக் ெகாைலயாம்! 
 



 36

    அம. விைரவிற் கூ  மதைன எனக்கு, காதலர் க த்ைதப்ேபால் க ந்  மேனா 
            ேவகமாய் விைரந்ேதா  ஒ  க்ஷணப் ெபா திற் பழிவாங்குகின்ேறன் நான்! 
 
    அ . சாி! நீ தக்கவேன, அறிந்ேதன்! இைதக் ேகட் ம் மனத்தில் ெவகுண்ெடழா 
            தி ப்ைபயாயின் உன்னி ம் ஜடமான ஜன்மம் இம் மண் லகி ல்ைலெயன 
            மதித்தி ப்ேபன். இேதா, அமலாதித்யா, ேகள்; நந்தவனத்தில் ப த் றங்கும் 
            ெபா  ஓர் நாகம் தீண்  நான் இறந்ததாக வல்லேவா ெவளியில் வார்த்ைத 
            வழங்கப்ப கிற ; இந்தப் ெபாய்ையச் ெசவி ெகாண்ேட குர்ஜர 
            ேதசத்தவெரல்லாம் ேமாசம் ேபாயினர் நான் ம ந்த மாதிாிையப்பற்றி; உத்தம 
            குமரா! உன் தந்ைதையக் ெகான்ற அரவம் அவர் யிைனத் தாித்தி க்கின்ற 
            திப்ெபா ெதன அறிவாய்! 
 
    அம. ஹா! அப்ெபா ேத நிைனத்ேதன், நிைனத்ேதன்! என் சிறிய தந்ைத!- 
 
    அ . ஆம், அம் ைற ெகட்ட விபசாரக் க ைத! ேம க்கு மிக ம் 
            கற் ைடயவள்ேபால் மி க்கிய என்னரசிைய ேமாச வார்த்ைதயா , பாதகமாம் 
            பாிசுகைளக் ெகா த்  மதிைய மயக்கித் தன் ேமாக வைலக்குளகப்படச் 
            ெசய்தான்! ஹா! அமலாதித்யா, என்ன கதிக்கு இழிந்தாள்! க மணம் ாிந்த 
            காைல ெசய்த சத்தியத்தினின் ம் கண ம் தவறா  ேமன்ைமயாம் காதல் 
            ெகாண் ந்த என்ைனவிட் , எனக்கு ன் அற்பத் ம்ைப ெயாத்த 
            அப்பாபியின்மீ  ஆைசப்பட்டனேள! கற் ைடய ஸ்திாீயின் மனம் ேதவர்கள் 
            வந்தி ம் எப்ப க் கலக்கப்படாேதா, அவ்வண்ணேம விபசாாி ேவனில் 
            நாத க்ேக வாழ்க்ைகப்பட் , பரமாம் பஞ்சைணயா ம், பா க்கிடங் 
            ெகா ப்பாள்! ெபா , வி வ ேபா ம் வாசைன வ கிற !-விைரவில் கூறி 
            க்கின்ேறன் நான். நந்தவனத்தில் நான், என் வழக்கப்ப  மத்தியான  
            காலத்தில் கவைலயின்றி நித்திைர ெசய் ம்ெபா , உன் சிற்றப்பன் ஒ வ   
            மறியாதப  வந் , ெவவ்விய விஷ*த்ைத ஒ  கிண்ணத்திற் ெகாணர்ந்  என்  
            ெசவியின் ைரக்குள் வார்க்க, அப்பா ம் விஷமான  பாதரசத்ைதப்ேபால்  
            என் உடல் ம் பரவி என் ேதகத்தி ந்த சுத்த இரத்தத்ைத ெயல்லாம் 
            க்ஷணப்ெபா தில் 
            ைரயிட்ட பாைலப்ேபால் றித் க் ெக த் , என் அழகிய ேமனிெயல்லாம் 
            குஷ்டம் ேபான்ற ேதமல் பைடெயான்ைறப் பரவச்ெசய்  அழித்த ! இவ்விதம் 
            என் தம்பியின் கரத்தால், உறங்கும்ெபா , என் ஆவிைய ம் என் அரைச ம், 
            என் அரசிைய ம், அந்ெநா யில் இழந்ேதன். நானிைழத்த பாபங்கெளல்லாம் 
            பாிஹாித் ப் ேபாகும் வழிக்கு, ண்ணிய க மங்கள் ெசய்  க்கு ன்னம், 
            பரேலாக ம ப்பப்பட்ேடன் பாவியால். அமலாதித்யா! பாதகம்! பாதகம்!  
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            அேகார பாதகம்! உன்னிட  மானிடப் பிரகிர்தி அ வளேவ   
            மி க்குமாயின், இதைனப் ெபா த்திராேத! சிறப் ற்ற குர்ஜரேதயத்  இராஜ  
            சயனத்தில் உன் சிற்றப்பனாம் விபசாரன் ற்றி க்க விடாேத!- நீ எவ்விதத்தில்  
            இவ்ேவைலைய க்க யன்றேபாதி ம் உன் மனத்ைத ம ங்கவிடாேத;  
            அன்றி ம் உன் அன்ைனக்குக் ேக  சூழக் க தாேத! ஈச னி க்கின்றார்  
            அவைளத் தண் க்க, அன்றி ம் அவள  குற்றமாம் ட்கேள அவள   
            ெநஞ்சத்திற் குத்தி வ த் ம். நான் ேபாய் வ கின்ேறன் விைரவில்!  
            மின்மினியின் காந்தி குைறவதினால் அ ேணாதய காலம் ஆய்விட்டெதனத்  
            ெதாிகின்ற . வ கின்ேறன்! வ கின்ேறன்! வ கின்ேறன்! மறவாேத என்ைன! 
    (மைறகின்ற ) 
 
    அம. ஆகாயவாணிேய! மிேதவிேய! இன் ம் என்ன? பாழ் நரத்ைத ம் ேசர்த் க் 
            கூ வதா?-சீ! ஹி தயேம ெபா ! ெபா ! உடலேம! க்ஷணப்ெபா தில் 
            தளர்விைன எய்யா  உறமாய்த் தாங்குவா ெயன்ைன!- உன்ைன மறப்ப 
            தாவ ! ஐேயா, ேபைத அ வேம! அலங்ேகாலமாய்க் கலக்கப்பட்ட என்  
            மனத்தில் கியாபக சக்தி ெநன்ப  சிறிேத  மி க்க மள ம் மறப்ேபேனா?-  
            மறப்பாதாவ ன்ைன! - ஆம், இட்சண தல் என் மனெதன் ம்  
            பவைகயினின் ம், இ  
            வைரயில் நான் த்தகங்களினின் ம் கற்ற த்திமதிகைள ம், எல்லா 
            உ வங்கைள ம், இளைமயில் நான் கண்ட ம் ேகட்ட மான எல்லா அற்ப 
            விஷயங்கைள ம், அ டன் ைடத் வி கின்ேறன். என் மனெதன் ம் 
            த்தகத்தில் மற்ெறன் ெனறி ட ம் கலக்கப்பட் த் தாழ் வைடயா  உன் 
            கட்டைள ெயான்ேற வைரயப்பட்  நிற்கும். இ  சத்யம்! ஈசன்மீ தாைணப்ப !  
           –  ேக  ெகட்ட பாதகி!-பாதகா! பாதகா! ன்சிாிப் ைட ெகா ய பாதகா! என் 
            த்தகத்தி ைத எ திைவத்தல் நலம். ன்னைக கத்தினிற் ெபான்றா 
            தி ப்பி ம் மனத்தினி லவேன மாபாதகனா யி க்கலாகும்! எப்ப ம் 
            குர்ஜரத்திலாவ  அப்ப  யி க்க்கூ ம் என்பதற்கு ஐயமில்ைல. (எ திக் 
            ெகாண்ேட) சிற்றப்பா! இேதா இ க்கின்றாய் நீ! நான் மறவா ெமாழிெயன்? 
            'வ கிேறன், வ கிேறன்! மறவாேத என்ைன.' நான் சத்யம் ெசய் தாய ! 
 
    மா-ஹ. (உள்ேளயி ந் ) அரேச! அரேச! 
 
    மா. (உள்ேளயி ந் ) அமலாதித்யேர! 
 
    ஹ. (உள்ேளயி ந் ) ஜகதீசன் இரட்சிப்பாராக அவைர! 
 
    அம. அங்ஙனேம ஆகுக! 
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    ஹ. (உள்ேளயி ந் ) ஐயா! அரேச! அரேச! 
 
    அம. ஐேயா! ஆம் ஆம்! ைபயா! வா! பட்சிேய! வா! 
 
    ஹாிஹர ம் மாரசீல ம் வ கிறார்கள். 
 
    மா. எப்ப  யி க்கின்ற , அரேச? 
 
    ஹ. என்ன சமாசாரம், அரேச? 
 
    அம. ஹா! ஆச்சாியம்! 
 
    ஹ. என்ன அரேச, ெசால் மைத. 
 
    அம. மாட்ேடன்; ெசான்னால் நீர் ெவளியி ர். 
 
    ஹ. அரேச, ஒ கா ம் ெவளியிேடன், ஆைணப்ப . 
 
    மா. நா ம் ெவளியிேடன், அரேச. 
 
    அம. உங்க க் ெகன்ன ேதாற் கிற ? மனிதன் மனத்தால் எண்ணி  
             யி க்கக்கூ ேமா இவ்வண்ணம்? ஆயி ம் நான் கூ வைத நீர் இரகசியமாய்  
             ைவத்தி ப்பீரா? 
 
    ஹ-மா. ஆம், ஆைணப்ப , அரேச. 
 
    அம. குர்ஜரேதசத்தில் வசிக்கும் ஒவ்ெவா  பாதக ம் ஆணவம் பி த்த 
            ெகா யவேன! 
 
    ஹ. இைத எமக்குக் கூறப் தெமான்  வரேவண் ேமா விமீ ? 
 
    அம. ஆம், சாி; நீ கூ வ  சாிதான்; ஆகேவ, நாம் ேவ  கைதெயான் ம் ேபசா , 
            ஒ வைர ெயா வர் வணங்கிப் பிாிேவாமினி. நீங்கள், உம   
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            ேவைலயின்ப ம் வி ப்பத்தின்ப ம் ெசல் ங்கள்; உலகில்  
            ஒவ்ெவா வ க்கும் ேவைல ெயன் ம் வி ப்பம் என் ம் வைகப்ப   
            இ க்கின்ற தல்லவா? ஏழ்ைம ைடய நான்-உம்-ேபாய் ஈசைன  
            வழிப கின்ேறன். 
 
    ஹ. இெதன்ன அரேச, இைவகெளல்லாம் பயனற்ற பிரைம ைடய ெமாழிகள் 
            ேபா ம். 
 
    அம. என் ெமாழிகள் உம்ைம வ த் வ  எனக்கு மனக் குைறயாயி க்கின்ற ; 
            ஆம், உண்ைமயில். 
 
    ஹ. இதி ெலன்ன வ த்தம் அரேச? 
 
    அம. இல்ைல, ஹாிஹரா! இ க்கின்ற ! கன் ஆைண, நிஜமாய் இ க்கின்ற ! 
            நிரம்ப வ த்தம்.- இங்கு ேதாற்றிய இவ்வ ைவப்பற்றி,அ  ெமய்ேய  
            கூ கின்ற ; அதில் சந்ேதகமில்ைல. அவ்வள  கூறட் ம் நான் உமக்கு:  
            எம்மி வ க்குள் நடந்த விஷயத்ைத யறிய வி ம் ம் உம  ஆைசைய  
            எவ்விதமாயி ம் அடக்கிக் ெகாள் ங்கள். ஆகேவ, என் நற்ேறாழர்கேள!  
            நீங்கள் என் நண்பர்கள், கற்றறிந்தவர்கள், ரர்கள், ஆகேவ எனக்ெகா  எளிய  
            வரமளிக்கேவண் ம். 
 
    ஹ. என்ன அ ? அரேச, அப்ப ேய ஆகட் ம். 
 
    அம. இன்றிர  கண்டைத என் ம் ெவளியிடாதீர். 
 
    ஹ-மா. எம் மரேச, என் ம் ெவளியி வ தில்ைல. 
 
    அம. அப்ப யன் , சத்தியஞ் ெசய் ங்கள். 
 
    ஹ. உண்ைமயாக நான் ெவளியி வதில்ைல. 
 
    மா. நா ம் ெவளியி வ தில்ைல, சத்திய மாக. 
 
    அம. என் ைடய வாளின் மீ  சத்தியஞ் ெசய் ங்கள். 
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    மா. நாங்கள் இப்ெபா தான் சத்தியஞ் ெசய்ேதாம். 
 
    அம. அப்ப யன் , என் ைடய வாளின்மீ . 
 
    அ . (கீழி ந் ) சத்தியம் ெசய் ங்கள்! 
 
    அம. ஆ! ஹா! பயேல! அப்ப யா ெசால்கிறாய்! அங்கா இ க்கின்றாய் 
            நாணயக்காரா?- வா ங்கள்- நிலவைறயி க்கும் இவன் குரல் ேகட்கின்றதா 
            உமக்கு? - சத்தியம் ெசய்ய ஒப் க் ெகாள் ங்கள். 
 
    ஹ. எப்ப  சத்தியம் ெசய்யேவண் ேமா ெசால் ம், அரேச. 
 
    அம. கண்டைத இன் , கூ வதில்ைல என் ம், என, என் உைடவாளின் மீ   
            சத்தியம் ெசய் ங்கள். 
 
    அ . (கீழி ந் ) சத்தியம் ெசய் ங்கள்! 
 
    அம. அப்ப யா சமாசாரம்? இங்கும் வந்தைனயா? ஆனால் இவ்விடம் விட் ப் 
            ெபயர்ேவாம். இப்ப  வா ங்கள் நண்பர்கேள, உங்கள் கரத்ைத என் 
            கத்தியின்மீ  ைவத் , ேகட்டைதெயன் ம் கூ வதில்ைலெயன்  சத்தியம் 
            ெசய் ங்கள். 
 
    அ . (கீழி ந் ) சத்தியஞ் ெசய் ங்கள்! 
 
    அம. நன்றாய்ச் ெசால் ைன, கிழப் ெப ச்சாளிேய! மியின் கீழ் அவ்வள  
            ாிதமாய்த் ைளக்க கின்றேதா உன்னால்? ேதர்ந்த ஆள்தான். இன் ம் 
            சற்  அப் றம் ேபாேவாம் வா ங்கள், ேதாழர்கேள. 
 
    ஹ. என்ன இர  பகல்! இ  ைமயாம் விந்ைதேய! 
 
    அம.   திதாய் வ வைதப் திதா யறிந்  நல் வர  அைழப்பாயாக! 
             இகேலாகத்தி ம் பரேலாகத்தி ம் உன  ேவதாந்த சாஸ்திரங்களிற்  
             கனவி ம் காணப்படாத விஷயங்கள் அநந்தங் ேகா  யி க்கின்றன,  
            ஹாிஹரா!— அதி க்கட் ம் வா ங்கள்--, இங்ேக ன்ேபால்-- ஒ  ெபா ம்,  
            ஈசன் 



 41

            க ைணயின்மீ தாைணப்ப , விபாீதமாக ம் ஆச்சாியகரமா ம் நான் எவ்விதம் 
            நடந் ெகாண்ட ேபாதி ம்-- ஒ ேவைள நான் இனிேமல் ஒ வாறாக 
            நடக்கேவண் ெமன்  தீர்மானித்தா ம் தீர்மானிப்ேபன்.-- அச்சமயங்களில் 
            என்ைனப் பார்த் , இவ்வா  ைகையக் கட் க்ெகாண் , அல்ல  தைலைய 
            ெம வாய் அைசத் , அல்ல  "சாிதான் சாி தான் ெதாி ம் எங்க க்கு"  
            அல்ல  "மனம் ைவத்தால் ம் எங்களால்"-- அல்ல  "நாங்கள் வாைய  
            மாத்திரம் திறப்ேபாமாயின்"-- அல்ல  "இ க்கும், அப்ப யி ந்தால்"  
            இவ்வாறான சந்ேதகத்திற் கிடமான வார்த்ைதையக் கூறி, என்  
            விஷயத்ைதப்பற்றி நீர் ஏேதா 
            அறிந்தவர்ேபாலக் காட் க்ெகாள்ள லாகா . அப்ப ச் ெசய்வதில்ைலெயன்  
            உம  ஆபத் க் காலத்தில் உத ம்ப  எந்த ஈசைனப் பிரார்த்திப்பீர்கேளா 
            அவராைணப்ப  சத்தியஞ்ெசய் ங்கள். 
 
    அ . [கீழி ந் ] சத்தியம் ெசய் ங்கள்! 
 
    ஹ.   ெபா  ெபா ! நிம்மதி யற்ற அ ேவ! 
             அவர்கள் சத்தியஞ் ெசய்கிறார்கள்.] 
             ஆகேவ, ேதாழர்கேள! நான் உம்மீ  அன்  பாராட் வ ேபால் நீ ம் என்மீ  
             அன்பாயி ப்பீெரன நம் கிேறன்; எளிய அமலாதித்யன் தன்னால்  
             உமக்ெகன்ன உபகாரம் ெசய்யக்கூ ேமா ேநசம் பாராட்ட ேமா,  
             அதைனத் தைடயின்றிச் ெசய்வாெனன உ தியாய் நம் ம். நாம் ஒன்றாய்ப்  
            ேபாேவாம், ஜாக்கிரைத! வாைய மாத்திரம் திறவாதீர்! உம்ைம ேவண் க்  
            ெகாள் கிேறன்; காலம் ெகட் க்கின்ற . அைதச் சாிப்ப த்த ேவண்  என்  
            தைலயில் எ தியி க்க ேவண் மா பாழாகிய என் ஊழ்விைன! இல்ைல  
            வா ங்கள், எல்ேலா ம் ேபாேவாம் ஒன்றாய். 
    (ேபாகிறார்கள்.) 
 
    காட்சி கிற . 
    ------------------------- 
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இரண்டாவ  அங்கம்: தல் காட்சி. 
 
    பாலேநசன் ட் ல் ஓர் அைற. 
    பாலேநச ம், ராயநாத ம் வ கிறார்கள். 
 
    பால. அவனிடம் இந்தப் பணத்ைத ம் இந்தப் பத்திரங்கைள ம் ெகா , ராயநாதா. 
 
    ராய. அப்ப ேய ெசய்கின்ேறன், ஐயேன. 
 
    பால. அப்பா, ராயநாதா, நீ யவைனக் கா ன், அவன  நடவ க்ைகையப்பற்றி 
            விசாாிப்ைபயாயின், அ  ஆச்சாியமான த்தி சா ர்ய மாம். 
 
    ராய. ஐயேன, நான் அப்ப ேய ெசய்திட எண்ணிேனன். 
 
    பால. சாி,நன்றாய்ச் ெசால் ைன;மிக ம் நன்றாய்ச் ெசால் ைன, அப்பா, இேதா 
            பார்; நீ எனக்காக த ல், பாட ரத்தில் எத்தைனக் குர்ஜர ேதசத்தர்க- 
            ளி க்கிறார்கள், அவர்கள் யார் யார், அவர்க ைடய ஸ்திதி ெயன்ன, எங்ேக 
            வசிக்கிறார்கள், அவர்க ைடய சிேநகிதர்கள் யார், என்ன ெசலவழிக்கிறார்கள், 
            இைத ெயல்லாம் விசாாிக்கேவண் ம். இம்மாதிாி ேகள்விகளின்  
             சூழ்ச்சியினா ம் 
            ேதாரைணயினா ம், என் மகைனப்பற்றி அவர்கள் அறிந்தி ப்பைத நீ 
            ெதாிந் ெகாண் , ேநராக அ கிற் ெசன்  எவ்வள  அறியக்கூ ேமா அைத 
            விட சுற்  வழியில் இன் ம் ெந ங்கிச் ெசன் ணரலாம். அவைனப்பற்றி  
            ஏேதா ெகாஞ்சம் ரமாய் அறிந் தி ப்ப  ேபால் காட்டேவண் ம் நீ,  
            'அவ ைடய தகப்பனா ம், சிேநகிதர்க ம் எனக்குத் ெதாி ம், அவைன ம்  
            ெகாஞ்சம் அறிேவன்', என்ப  ேபால, கவனிக்கின்றைனயா இைத, ராயநாதா? 
 
    ராய. ஆம், நன்றாய்க் கவனிக்கிேறன், ஐயேன. 
 
    பால. 'அவைன ம் ெகாஞ்சம் அறிேவன், ஆனால்,' இப்ப ச் ெசால்லலாம் நீ, 
            'அவ்வள  நன்றாய்த் ெதாியா , ஆயி ம் நான் எண் கின்ற அந்த  
            ஆசாமியாயி ந்தால், அவன் ெபாிய ேபாக்கிாி, அவன் இம்மாதிாி  
            அம்மாதிாி'ெயன்  உன் 
            மனத்திற்குத் ேதாற்றிய குற்றங்கைள ெயல்லாம் அவன்மீ  ஏற்றிக் கூறலாம். 
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            ஆனால் ஒன் , அவ க்கு அவமனத்ைத ண் பண்ணத் தக்க எைத ம் கூற 
            லாகா . அைத ஜாக்கிரைதயாய்க் கியாபகத்தில் ைவ; சுேயச்ைசயாய்த் திாி ம் 
            யவ்வனத்திற்குச் சகஜெமன எல்ேலா ம் சாதாரணமாய் அறிந்தி க்கும் 
            ைறகைள ம் குற்றங்கைள ம் எ த் க் கூறலாம் நீ. 
 
    ராய. சூதா தல், என்ப  ேபால். 
 
    பால. ஆம், அல்ல  ம பானம் ெசய்தல், ேகால் விைளயாடல், சபதஞ் ெசய்தல், 
            சண்ைட ேபா தல், அ வைரக்கும் ேதாகலாம் நீ. 
 
    ராய. ஐயேன, அ  அவ க்கு அவமானத்ைத ண் பண் ேம. 
 
    பால. இல்ைல, உண் பண்ணா ; குைறைய நீ எ த் க் கூ வதில் பக்குவப் 
            ப த்திவிடலாம். ஸ்திாீ விஷயத்தி ம் தவறி நடக்கிறாெறன்  அந்தக் 
            குற்றத்ைத ம் அவன்மீ  சாற்ற லாகா  நீ; அதன்  என் ைடய அர்த்தம்: 
            சுேயச்ைசயாய்த் திாிவதினா ண்டாம் ெக திகள் ேபால ம், அ ங்காத் 
            தன்ைம ைடய மனத்தின் அத்  மீறி நடக்கும் ேசஷ்ைடகள் ேபால ம், 
            வணக்கப்படாத யவ்வனத்தின் ெகா ப்ெபன ம் ேதாற் ம்ப  அவ்வள  
            சா ர்யமாய், நீ அவன  குற்றங்கைள எ த்  ஓதேவண் ம். 
 
    ராய. ஆயி ம், ஐயேன,- 
 
    பால. என்ன காரணம்பற்றி நீ இவ்விதம் ெசய்யேவண் ம்? 
 
    ராய. ஆம், ஐயேன, அைத அறிய வி ம் கிேறன். 
 
    பால.  நல்ல , அப்பா, என் தாற்பாியம் இ ; இந்த க்தியினால் காாியம் எப்ப ம் 
             சித்தி யாகுெமன்  நிைனக்கிேறன்; உபேயாகத்தில் ஏேதா ெகாஞ்சம்  
             அ க்குற்ற ஒன்ைறப்ேபால், என் குமாரன்மீ  இச்சி  குற்றங்கைளச்  
             சாற் வதினால், இைதக் கவனிப்பாய் நீ---- உன்ேனா  வார்த்ைதயா கின்ற  
            ஆள், யாைர ஆழ்ந்  பார்க்கின்றாேயா அவன், நீ ேபசும் வா பைன, ன்ேன  
            குறிக்கப்பட்ட குற்றங்கள் ெசய் ம்ெபா  எப்ெபா தாவ   
            கண் ப்பானாயின், இந்த விதமாய் உன் டன் கலந்  ெகாள்வா ெனன்   
            உ தியாய் நம் ;  'வாஸ்தவம் ஐயா', அல்ல  'நண்பேன', அல்ல  'கனவாேன', 
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            அந்தச்  சந்தர்ப்பத்திற்கும் அல்ல  மனித க்கும், ேதசத்திற்கும் தக்கப  
            ேசர்த் க்ெகாண் --- 
 
    ராய. மிக ம் நல்ல , ஐயேன. 
 
    பால. அதற் கப் றம் அவன் இைதச் ெசய்கிறான்---அவன் ெசய்கிறான்--- நான் 
            என்ன ெசால்ல வந்ேதன்? எங்கப்ப னாைண! நான் ஏேதா ெசால்ல இ ந்ேதன் -
-- 
            நான் எங்ேக விட்ேடன்? 
 
    ராய. வில் 'கலந்  ெகாள் கிறான்', அல்ல  'நண்பன்', அல்ல  'கனவான்', 
            அப்ப --- 
 
    பால. ஆம், வாஸ்தவம் ' வில் கலந்  ெகாள் கிறான்' என்கிற இடத்தில்; அவன் 
            இப்ப  கலந்  ெகாள்கிறான் உன் டன்; 'அந்தக் கனவாைன எனக்குத்  
            ெதாி ம் ேநற்ைறத்தினம் அல்ல  அன்ைறத்தினம் பார்த்ேதன் அல்ல   
            அப்ெபா , அல்ல  அச்சமயத்தில், அல்ல  இன்னாேரா , இன்னாேரா ,  
            நீ ெசால் கிற 
            பிரகாரம் சூதா னான்; அல்ல  ம  ேகளிக்ைகயில் கண் பி த்ேதன், அவன் 
            பந்  விைளயா ைகயில் சண்ைட ேபா ம்ெபா  பார்த்ேதன்; அல்ல  
            ஒ ேவைள அந்த விைலமாதின் ட் ல், அல்ல  ேதவ யாளின் ட் ற்குள், 
            அல்ல  தட் வாணியின் ட் ற்குள், ைழ ம் ெபா  பார்த்ேதன்'---அப்ப  
            வ ம். 
            இப்ெபா  ெதாிகிறதா உனக்கு? நீ ண்  ட்ட ெபாய்யான  இந்த 
            உண்ைமயான மீைனப் பி க்கும்; ெதள்ளறி ம் தீர்க்காேலாசைன  ைடய  
            நாம் இவ்வா  சுற்  மார்க்கங்களா ம், ேகாணிய பாைதகளா ம், கு க்கு 
            வழிகளா ங் கண்டறிகிேறாம் சாியான பாைதகைள; அ ேபாலேவ நான்  
            ன்  கூறிய பிரசங்கத்தினா ம் த்திமதியினா ம், என் பிள்ைளையக்  
            கண்டறிவாய் நீ. என் எண்ணத்ைத அறிந்தைன அல்லவா நீ? 
 
    ராய. ஆம், ஐயேன, அறிந்ேதன். 
 
    பால. ஜகதீசன் உனக்குத் ைணயா யி ப்பாராக! சுகமாய்ப் ேபாய்வா. 
 
    ராய. அப்ப ேய, ஐயேன. 
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    பால. உன் உள்ளத்ைதக் ெகாண்  அவன் மனம் ேபாகிற வழிைய ஆராய்வாய். 
 
    ராய. ஆகட் ம், ஐயேன. 
 
    பால. பிறகு அவன் பா கிற பாட்  பாடட் ம். 
 
    ராய. சாி, ஐயேன. 
 
    பால. ேபாய் வா. (ராயநாதன் ேபாகிறான்.) 
 
    அபைல வ கிறாள். 
 
    என்ன அபலா? என்ன விேசஷம்? 
 
    அப. அந்ேதா! அண்ணா! நான் மிக ம் பயமைடந்ேதன்! 
 
    பால. ஈசனாைண!- எைதக்கண் ? 
 
    அப. அண்ணா, நான் என் அைறயில் உட்கார்ந்  ைண வாசித் க் 
            ெகாண் ந்ேதன். திடீெரன்  இளவரசர் அமலாதித்யர் தைல  ஒ  றம் 
            அவிழ்ந்  ெதாங்க, தா னணிந்த உைட தா மாறாய், அணி யின்றி 
            அலங்ேகாலமாய், கம் ெவ த் க் காட்ட, ழங்கால் தள்ளாட, அங்கு  
            நடக்கும் ேகாரங்கைளக் கூறிட அந்தக லகினின் ம் வந்தவர் ேபாலப்  
            பார்த்தவ ெரல்லாம் பாிதாபப்ப ம்ப யான பார்ைவ டன், என் ன்  
           ேதான்றினார். 
 
    பால. உன்மீ ள்ள காதல் ெவறியினாேலா? 
 
    அப. அண்ணா, எனக்குத் ெதாியா ; ஆயி ம் அப்ப த்தானி க்க ேவண் ெமன்  
            அஞ்சுகின்ேறன். 
 
    பால. அவர் ெசான்ன ெதன்ன? 
 
    அப.  ஒ  ைகயால் என் கரத்ைதக் ெகட் யாய்ப் பி த் க் ெகாண் , தன்  
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             கரத்தினள  ரம் பின் க்கு வாங்கி, மற்ெறா  ைகையத் தன்  
             ெநற்றியின்மீ  இப்ப  ைவத்தவராய், என் கத்ைத வர்ணிப்ப ேபால்  
             உற் ப் பார்த்த வண்ண மி ந்தார். 
            ெந  நாழி இவ்வண்ணேம அைசவற்றி ந்தார். பிறகு நான் என் கரத்ைதச் சற்  
            அைசக்க, ன்  ைற தன் தைலைய இப்ப  ேம ம் கீ மாய் அைசத் , தன் 
            உடெலல்லாம் கு ங்க, ஆவிேய பிாிவ  ேபால் பாிதாபமாகப் 
            ெப ச்ெசறிந்தார். பிற  என் கரத்ைத விட் விட் த் தன் ேதாளின்மீ   
            தைல சாய்த்தவராய், கண்ணிழந்தவர்ேபால், ேபாகும் வழிையப் பாராமேல,  
            வாயிைலக் கடந்  ெசன்றார் கைடசிவைர கண்ெணாளி என்மீ  சாய்த்த  
            வண்ணேம. 
 
    பால. நீ வா என் டன், நான் மகாராஜாைவக் கண்  ேபசுகின்ேறன். கைர மீறின 
            காதலாம் இ ; காலம் வ ன் க கிச் ெசய்வேத அதன் ெகா ங் குணமாம்; 
            இவ் லகில் மானிடப் பிரகிர்திையப் பீ க்கும் மற்ெறல்லாத் ர்க்குணத்ைத ம் 
            ேபால், கண்ெடெதல்லாம் ெசய்ய உந் ம் மனத்ைத. எனக்கு வ த்தமா- 
            யி க்கின்ற . என்ன, நீ ெகாஞ்சம் நாட்க க்குள் ஏதாவ  அவைரக் ேகாபித்  
            ெமாழிந்தைனயா? 
 
    அப.   இல்ைல, அண்ணா,- ஆனால் நீங்கள் கட்டைள யிட்டப , அவர்  
              எனக்க ப்பிய நி பங்கைள ெயல்லாம் தி ப்பிவிட்ேடன். அவ ம்  
              என்ைன அ க லாகாெதன ம த் விட்ேடன். 
 
    பால. அ தான் பயித்தியம் பி க்கச் ெசய்த ! சீ! அமலாதித்யைர நன்றாய்க் 
            கவனியா  விட்ேடன். ஏேதா உன  மதிைய மயக்கி ேமாசஞ் ெசய்ய 
            எண்ணினதாக நிைனத்ேதன். சீ! த்தி யற்ற சந்ேதகங் ெகாண்ேடன். 
            யவ்வனத்தில் ேயாசைனயின்றி எக்காாிய ம் ெசய்தல் எப்ப  சகஜேமா, 
            அவ்வாேற ன்பின் பாராமல் சந்ேதகங் ெகாள்ளல் ைமக்குச் சகஜமா 
            யி க்கின்ற . வா, நாம் மாகாராஜாவிடம் ேபாேவாம். இைத அவ க்குத் 
            ெதாிவிக்கேவண் ம்; அறிந்தால் ெகாள் ம் ெவ ப்ைபவிட, அறியாதக  
            ைவப் பதா ண்டாம் க்கம் அதிகமாம். வா ேபாேவாம். 
 
    (ேபாகிறார்கள்) 
 
    காட்சி கிற . 
    ------------------ 
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இரண்டாவ  அங்கம்: இரண்டாவ  காட்சி. 
 
    அரண்மைனயில் ஓர் அைற. 
 
    காலேதவன், ெகௗாீமணி, ராஜகாந்தன், கிாிதரன், ேசவகர்கள் வ கிறார்கள். 
 
    கா.    வாராய் இனிய ராஜகாந்தா! வாராய் கிாிதரா! அேநக நாட்களாய் உம்ைமப்  
             பார்க்க மிக ம் ஆவல்ெகாண் ந்ேதாம், அன்றி ம் உம்மா லாகேவண் ய 
            ெதான் ள பற்றி உம்ைம விைரவில் வரவைழத்ேதாம். அமலாதித்யன் 
            மா பாட்ைடப் பற்றி சிறி  நீங்கள் ேகள்விப்பட் க்கலாம். அைத 
            மா பாெடன்ேற அைழக்கின்ேறன், ஏெனனில் ெவளி ம்  
           மாறியி க்கின்ற , உட் குண ம் மாறியி க்கின்ற . இரண் ம்  
           ன்பி ந்த ேபா ல்ைல. இவ்வித 
            மவன் தன்ைன யறியா  மா ம்ப , தகப்பனா ாிறந்த  தவிர, தரணியில் 
            ேவெறக் காரண ளெதனக் கனவி ம் அறிகிேலன் நான். உங்க ளி வைர ம் 
            ேவண் க் ெகாள் கின்ேறன். சி  வய  தல் அவ டன் சிேநகமாய்ப் பழகி 
            வளர்ந்தைமயா ம், அவைனப்ேபால் யவ்வன ைடயவர்களாய் அவன  
            குணாதி சயங்கைள ெயல்லாம் அறிந்தவர்க ளாைகயா ம், சின்னாளிங்கு, 
            நம தரண்மைனயில் தங்கி யி ப்பீராக; இ ந் , அவ டன் பழகி, அவன் 
            மனத்ைத விேனாதத்தின்மீ  தி ம்பச்ெசய் , நாம் அறியாம க்கும், 
            அறிந்தால் அைதப் ேபாக்கவல்ல சிகிச்ைச ேயேத ம் ேதடக்கூ ய, அவன் 
            மனத்ைத வாட் கின்ற ய ேரேத  ளேதல், அைத நீங்கள் சமேயாசிதமா 
            யறிந் , எமக் குைரப்பீராக. 
 
    ெகௗ. அப்பா, உங்கைளப்பற்றி அவ  அ க்க  வார்த்ைதயா  யி க்கின்றான். 
            உம்ைமவிட அவ னதிகமாய் அன்  ைவத்த இ வர் இவ் லகி  
           ல்ைலெயன்ேற நம் கின்ேறன். உம  நற்குணத்ைத ம் உமக்கு எம்மிட  
            மி க்கும் பிாீதிைய ம், 
            காட்ட வி ப்ப ைடயவராய்ச் சில காலம் எங்க டன் இங்கி ந் , நாங்கள் 
            ெசால் கிறப  நடந் , எங்கள் ேகாாிக்ைகையப் ர்த்தி ெசய் , பயன்படச் 
            ெசய் ராயின், உங்கள் வரைவ மகாராஜா மறவா  தக்க பிரதி ெசய்வார். 
 
    ரா. இராஜாதிராஜேன, இராஜமகிஷீ, நீங்க ளி வ ம் உம  ஊழியராகிய எங்கைள, 
            உம  வி ப்பத்ைதச் ெசய்  க்க ேவண் வைதவிட, கட்டைள யிடலா 
            மன்ேறா! 
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    கி. கட்டைளப்ப  நிைறேவற் கிேறாம். காத் க்ெகாண் க்கின்ேறாம், காலா 
            ட்ட ேவைலையக் க த் டன் பணிந்  ெசய்ய! 
 
    கா. மிக ம் சந்ேதாஷம், ராஜகாந்தா, இனிய கிாிதரா, உடேன றப்பட் ப் ேபாய் 
            மா பட் க்கும் எம் ைமந்தைனப் பார்க்கும்ப  ேகட் க் ெகாள்கிேறன்.- 
            ேசவகர்கேள, உங்களில் சிலர் இவர்கைள அமலாதித்ய னி க்குமிடம் 
            அைழத் ச் ெசல் ங்கள். 
 
    கி. நம  வர ம் வழிபா க ம் அவ க்குச் சுகத்ைத ம் சந்ேதாஷத்ைத ம் 
            உண்டாக்குக! 
 
    ெகௗ. அப்ப ேய ஆகுக! 
 
    (சில ேசவகர்க டன் ராஜகாந்த ம் கிாிதர ம் ேபாகிறார்கள்) 
 
    பாலேநசன் வ கிறான். 
 
    பால. பாஞ்சாலம் ேபாயி ந்த ராயபாாிகள், எம்மிைறேய, சந்ேதாஷத் டன் 
            தி ம்பி வந்தி க்கிறார்கள். 
 
    கா. நமக்கு நீர் எப்ெபா ம் நற் ெசய்திையேய ெகாண்  வ கிறீர். 
 
    பால.  நான் ெகாணர்கின்ேறனா, நாதேன? என் நல்லரேச, உண்ைமயாய் நம் ம், 
             என் ஈச க்கும் அரச க்கும் என  ஆன்மாைவ அர்ப்பணம் ெசய்த ேபால்  
             என  கைடைமைய ம் அர்ப்பணம் ெசய்கிேறன். நான் எண் வ  
             ெதன்னெவன்றால் -   இ  தவறா யி க்குமாயின் என் த்தியான   
             இராஜாீகத்தின் அ ச்சுவைட 
            ன்ேபால் அத்தைனக் கவனமாய்ப் பின் ெதாடராத தாகும்-அமலாதித்யர் 
            பயித்தியத்தின் ஆதி காரணத்ைதக் கண் பி த் விட்ேடன் என்பேத. 
 
    கா. ஆ! ஆனால் அைதக் கூ ம். அைதக் ேகட்க ஆவலா யி க்கிேறன். 
 
    பால.   ராயபாாிகள் உள்ேள வர, த ல் உத்தர வளி ம். அந்தப் ெப ம்  
              வி ந்திற்குக் கைடசியில் சிக்கும் பஞ்சாமிர்தமாகும் நான் பகர்வ . 
 
    கா. ஆனால் நீேர அவர்க க்கு ஆசி கூறி, அைழத்  வா ம். 
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    (பாலேநசன் ேபாகிறான்) 
            என் இனிய அரசிேய, உன  குமார ைடய த்தி மாறாட்டத்தின் ஆதி 
            காரணத்ைதத் தான் அறிந்ததாக எனக்குக் கூ கிறான். 
 
    ெகௗ. அவன் தந்ைத மாித்த ம், நாம் அதி விைரவில் மணந்த ேம, அதற்கு க்கிய 
            காரண மன்றி, ேவெறான் றில்ைலெயன எண் கிேறன் நான். 
 
    கா. சாி, அவைன ஆய்ந்  பார்ப்ேபாம். 
 
    (பாலேநசன், வா தமண்டலன் க ணாலயன் இவர்கைள 
            அைழத் க் ெகாண்  ம ப ம் வ கிறான்.) 
            வா ங்கள் என்  நண்பர்கேள; வா தமண்டலா, நம  சேகாதரனாய 
            அரசனிடமி ந்  என்ன ெசய்தி, உைரத்தி . 
 
    வா.   தாம் அ ப்பிய ஆசிகைள ம் ேகாாிக்ைககைள ம், தமக்ேக தி ப்பி  
            வி த்தனர் விமாிைசயாய். நாங்கள் த ல் பார்த்த ம், தன  தைமயன்  
            மகன  தன ைசனியங்கைள அடக்கும்ப  ஆட்கைள அ ப்பினார்.  
           அவர்கள் பாலேகசர்மீ  பைடெய த்தவராய் த ல் அவ க்குக் காணப்  
           பட்டேபாதி ம், பிறகு உற்  ேநாக்குங்கால், இங்கு சமஸ்தானத்தின்மீ   
           சன்னத்தமானவர்களாய், உண்ைமைய அறிந்தார். அதன்ேமல்  
           க்கக்கிராந்தராய்-தன  பிணி ம், ப் ம், ாிய மின்ைம ம், ேமாசவழியில்  
           இவ்வா  ைகயாளப்பட்டதாய்க் க தினவராய்-பார்த்திபேநசைனப் பந்தித்   
           வ ம்ப  பைடஞைர அ ப்பினார். 
           சு க்கிச் ெசால்ல, அப் பார்த்திபேநசன் அதற் குடன்பட்டவனாய், பாஞ்சால 
            அரசன  குற்றச்சாற் த க்குட்பட்டான்; வில் தன  சிற்றப்ப ெனதிாில், 
            இங்கு மகாராஜாவின்மீ  இனி பைட ெய ப்ப தில்ைலெயன் , சத்தியம் 
            ெசய்தான்; அதன்மீ  வேயாதிகனான பாஞ்சால அரசன் ஆநந்த ாிப் 
            பைடந்தவராய் வ ட ெமான்றிற்கு வாயிரம் ெபான் ெகா த் ,  
            பாலேகசர்மீ  ன்பவன் ேசகாித்த ைசனியத்ைத உபேயாகிக்கும்ப   
             உத்தர ம் அளித்தார். 
            (ஒ  நி பத்ைதக் ெகா த் ) 
            இதில் கண் க்கிறப  அச் ைசனியங்க ெளல்லாம், ஒ  குைற மின்றி 
            ேக்ஷமமாய் உம  ேதசத்தின் வழியாய் இவ் ேவைலைய க்கும் வண்ணம் 
            ேபாகத் தாம் க ைண டன் உத்தர வளிக்க ேவண் ெமன்  விண்ணப்ப ம் 
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            ெசய்தி க்கிறார், இதில் விவாித்தி க்கும் வண்ணம். 
 
    கா. இ  நமக்கு மிக ம் சம்மதமா யி க்கிற ; நமக்கு இன் ம் அதிக அவகாச 
            மி க்கும்ெபா  அைதப் ப த் ப் பார்த் , உத்தரம் வைரந் , பிறகு இவ் 
            விஷயத்ைதப்பற்றி ேயாசிப்ேபாம். அதனிைடயில், நன்கு ர்ணம் ெசய்த உம  
            யற்சிக்காக உமக்கு வந்தன மளிக்கின்ேறாம். ேபாய் இைளப்பா ங்கள். 
            இன்றிர  நாம் ஒன்றாய் வி ந் ண்ேபாம். நீங்கள் வந்  ேசர்ந்த  மிக ம் 
            சந்ேதாஷம். 
 
    (வா தமண்டல ம், க ணாலய ம் ேபாகிறார்கள்.) 
 
    பால.   இந்த ேவைல ந்த  சாியாய். பிறகு, இராஜராஜேன, இராஜமகஷி, ஒ  
               விண்ணப்பம். ராஜாீகம் என்ப  இன்ன , இராஜர்க க்குாிய கைடைம 
               ெயன்ப  இன்ன , பகல் பகலாவாேனன், இர  இரவாக ஆவாேனன்,  
               ேவைள ேவைளயாயி ப்பாேனன், என்  இைவகைள ெயல்லாம்பற்றி  
              விாித் ைரத்தல், இர , பகல், ேவைள எல்லாவற்ைற ம் வி தா  
              வாக்குவாதம். ஆகேவ சு க்கிச் ெசால் தேல சூட்சும த்திக் கழகு, விவாித்  
              ைரத்தல் ெவளி யலங்காரம், என்றப  நான் சு க்கமாய்ச் ெசால் கிேறன்.  
              தங்கள் குமார க்குப் பயித்தியம் 
            பி த்தி க்கின்ற , பயித்திய ெமன்ேற கூ கின்ேறன் அைத; ஏெனனில் 
            உண்ைமயில் பயித்தியெமன்றால் என்ன, பித்த மதிகாித்தேல!-அதி க்கட் ம். 
 
    ெகௗ. விஷய மதிக மாக ம், வர்ணைன ெகாஞ்சமாக ம் இ க்கட் ம். 
 
    பால.  அம்மணி, வர்ணைனைய உபேயாகிப்ப தில்ைலெயன்  சத்தியம்  
              ெசய்கிேறன். அவ க்கு பயித்தியம் பி தி க்கின்ற  வாஸ்தவேம:  
              வாஸ்தவமாய் அ  க்கமான விஷயேம; க்கமா யி க்கின்ற  என்ப   
             வாஸ்தவம்; அ  வாஸ்தமா யி க்கின்ற  என்ப  க்கமான விஷயம்:  
             ண் வார்த்ைத! ஆகேவ அ  ேவண்டா மினி, வர்ணைனைய நான்  
             உபேயாகிேயன். ஆகேவ, அவ க்குப் 
            பயித்தியம் பி த்தி க்கின்ற  என்  ஒப் க்ெகாள்ேவாம். இப்ேபா  நாம் 
            விற்குக் காரணம் கண் பி க்க ேவண் ம்; அதாவ  இந்தக் குைறவிற்குக் 
            காரணம். ஏெனனில், இந்த  குைறவா யி ப்பதற்கு ஒ  காரணம் 
            ேவண் ேம! இப்ப  இ க்கின்ற  , வா யி க்கின்ற திப்ப . ஆகேவ 
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            ேயாசி ம்; ெபண்ெணா த்தி எனக்கி க்கின்றாள். என்னிட மி க்குமள ம்  
            என் ெபண்தான். அவள், தன் கைடைமயின்ப ம் என் கட்டைளப்ப ம், 
            இைதக் கவனி ங்கள், இைத என்னிடம் ெகா த்தி க்கிறாள். இைதக் 
            ேக ங்க ளினி, ேகட்  ஊகி ங்கள் - (ப க்கிறான்.) 
            'அந்தரத் ம் ஒப் யர் வில்லா என் ஆ யிர்க் காதற் கிளியாகிய அபைலக்கு,'- 
            இெதன்ன வார்த்ைத! காதற்கிளி! 
            அசங்கியமான ேபச்சு! ஆயி ம் ேகட்கேவண் ம். பிறகு, 
            [ப க்கிறான்.] 
            அவள  'தங்கக் கலச நிகர் தனத்திைட' அப்ப  அப்ப , ேபாகின்ற . 
 
    ெகௗ. அமலாதித்யனா அவ க்கு அப்ப  எ தி வி த்தான்? 
 
    பால. என் நல்லம்மணி, சற்  ெபா ங்கள், உள்ளப  உைரக்கின்ேறன் நான். 
[ப க்கிறான்] 
 
    'தினகரன் றா ம் ெதற்குதித் தா ம் 
            திக்குக ெளல்லாம் மாறிய ேவ ம் 
            கனமதா ெமய் ம் ெபாய்யா னா ம் 
            காதல ெதன் ம் குன் வேனா நான். 
 
    "என் கண்ேண! அபலா! கவி பாடல் க னமா யி க்கின்ற ெதனக்கு. 
            என் யரத்ைத அளவிட எனக்குச் சக்தியில்ைல. 
            ஆயி ம் உன்ேமல் நான் காதல் ெகாண் ப்ப  உண்ைமெயன, 
            உத்தமியான அபலா, உ தியாய் நம் , இங்ஙனம். 
            உத்தமிேய, இவ் டல் தனக் குள்ள ம் 
            உன் ைடய ஊழியனான 
            அமலாதித்யன்." 
 
    இைத என் ெபண் கைடையப்ப  என்னிடம் காண்பித்தாள். அன்றி ம் ஆங்காங்கு 
            அந்தந்தச் சமயங்களில் அவர் வாயினின் ம் வந்த ேவண் ேகாள்கைள ம் என் 
            ெசவிபடக் கூறியி க்கின்றாள். 
 
    கா. அவன் காதைல அபைல எத்திறம் அங்கீகாித்தனள்? 
 
    பால. என்ைன என்னெவன்  நிைனக்கின்றீர்கள்? 
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    கா. மிகுந்த மாியாைத ள்ள மனிதன் என் ம், நன்றி மறவாத ஊழியெனன் ம் 
            நம் கிேறாம். 
 
    பால. அைத இேதா நான் பித் க் காட்ட வி ம் கின்ேறன். இந்த ஆத்திரப்ப ம் 
            அடங்காக் காதைல நான் கண்டறிந்த டன் - இைத என் ெபண் எனக்குக் கூ  
            ன்னேம, நான் கண்டறிந்ேதன்; அைத உமக்குக் கூற ேவண் ம் - நான் வாய் 
            க் கண் ெபாத்தி ெமௗனமாய் அறிவில்லா ஜடத்ைதப் ேபால் பரா கஞ் 
            ெசய்தி ப்ேபனாயின், அல்ல  இக்காதைலக் கண்ணாற் கண் ம் கவனியா 
            தி ப்ேபனாயின், நீங்க ம் எம  ேதவியாகிய உம தரசி ம் என்ன 
            நிைனத்தி ப்பீர்கள் என்ைனப்பற்றி? இவ்விஷயம் லப்பட்ட டன், 
            றப்பட்ேடன் ேவைலக்கு! உடேன என் இளம் ெபண்ணிடம் ெசன் , 
            'அமலாதித்யர் அரசகுமாரர், உன் அந்தஸ்திற்கு ேமலானவர்; இ  உதவா :' 
            என்  கண் ப்பாய்க் கூறி, அவர் பாராதப  உள்ேள யி க்க ேவண் ெமன் ம், 
            அவர ப் ம் கைள ம் பரா கஞ் ெசய்ய ேவண்  ெமன் ம், 
            அவாிடமி ந்  எைத ம் ெபற லாகாெதன் ம் த்திமதி கூறிேனன். இவ்விதம் 
            நான் ெசால்ல அந்த த்திமதிகைள அங்கீகாித்தாள்; அவேரா இவ்வா  
            ெவ க்கப்படேவ - கைதையச் சு க்கிச் ெசால் மிடத்  - க்கப்பட்டார், 
            உணைவ விட்டார், கண் ெகாட்டார், பல மட்டார், த்தி மட்டாய்; இவ்வா  
            ப ப்ப யா யிழிந் , மதி ெகட்டார், இ தான் அவர் பித்தம் பி த் ப் 
            பிதற் வதற்குக் காரணம், நாம் வ ந் வதற்கும் காரணம். 
 
    கா. இப்ப த்தா னி க்குெமன்  நிைனக்கின்றைனயா? 
 
    ெகௗ. இ ந்தா  மி க்கலாம் ஒ  ேவைள. 
 
    பால. நான் 'இப்ப த்தான்' என்  உ தியாய்க் கூறின பிறகு அப்ப  ஆகாமற்  
             ேபான கால ம் ஒன் ண்ேடா, அைத நான் அறியேவண் ம்? 
 
    கா. எனக்குத் ெதாிந்தவைரயி ல்ைல. 
 
    பால. (தன் ேதாைள ம் தைலைய ம் குறிப்பிட் ) இ  நான் கூறிய 
            வண்ணமில்லாவி ன், இதினின் ம் இைத எ த்  வி ங்கள். உள் க்  
            குள்ளாய் ஒளிந்தி ந்தேபாதி ம் உண்ைமைய அறிந்  வி ேவன். காலம்  
            மாத்திரம் வாய்த்தால். 
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    கா. இத ண்ைம நாம் நன்றா யறிவ ெதப்ப ? 
 
    பால. இவ்விடத்தில் அவர் எந்ேநர ம் உலா கிற வழக்கம் ெதாி மா உமக்கு? 
 
    ெகௗ. ஆம், அப்ப த்தான் ெசய்கிறான். 
 
    பால. அந்தச் சமயம் பார்த்  என் ெபண் அவைரச் சந்திக்கச் ெசய்கிேறன் நான்: 
            காத்தி ந்  திைரக்குள் கவனிப்ேபாம் நாமி வ ம் அவர்கள் சந்திப்ைப. 
            அவள்மீ  காதல் ெகாண்டவராய் அதனால் அறி  கலங்கினவராய்க் 
            காட்டாவிட்டால், நான் இராஜாங்கத்தில் மந்திாி ேவைலைய விட் , கழனியில் 
            மா  ஓட் ம் ெதாழிைல ஏற் க்ெகாள் கிேறன். 
 
    கா. இைதப் பார்ப்ேபாம் நாம். 
 
    ெகௗ. அேதா பா ம்! ஐேயா! பார்த்தவர் பாிதாபப்ப ம்ப யான கத் டன் ஏேதா 
            ப த்த வண்ணம் வ கிறான் ேபைத. 
 
    பால. ேபாங்கள்! நீங்க ளி வ ம் ேபாங்கள், நான் ேவண் க் ெகாள்கிேறன். நான் 
            ேபாய்ப் ேபசுகிேறன் அவ டன் உடேன - எனக் குத்தரவளி ம். 
            [காலேதவ ம் ெகௗாீமணி ம் பாிவாரத் டன் ேபாகிறார்கள்.] 
            அமலாதித்யன் ப த்த வண்ணம் வ கிறான். 
            இளவரச க்குத் ேதகம் எப்ப  யி க்கின்ற ? 
 
    அம. சுகந்தான். சுவாமியி ன ள். 
 
    பால. அரேச, என்ைன அறி ரா? 
 
    அம. அறிேவன் நன்றாய்; மீன் பி ப்பவ னன்றா நீர்? 
 
    பால. அல்ல, அரேச. 
 
    அம. ஆனால் அவ்வள  ேயாக்கியனா யி ப்பீெரனக் ேகா கிேறன். 
 
    பால. ேயாக்கிய னாகவா, அரேச? 
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    அம. ஆம், ஐயா; ேயாக்கினா யி ப்பெதன்றால் உலக வழக்கின்ப  பதினாயிரத்தி 
            ெலா வனா யி க்க ேவண் ம். 
 
    பால. அ  மிக ம் ெமய்தான், இளவரேச. 
 
    அம.  ஆதித்ய ெனாளியினால் ஆவி ேபான நா டலத்தி ம் அற்பப் க்க 
             ண்டானால், அந்தத் ேதவைதேய அற்பப் பிணத்ைத த்தமிட்டால்,-  
             உமக்ெகா  ெபண் இ க்கின்றாளா? 
 
    பால. இ க்கின்றாள், அரேச. 
 
    அம. ெவயில் ப ம்ப  ெவளிேய ேபாகவிடாதீர் அவைள : க தல் நல்ல தான் : 
            ஆயி ம் ேதாழேன, உம  ெபண் க  தாித்தால் கஷ்டமாய் ம்; 
            ஜாக்கிரைதயாய்ப் பார்த் க் ெகாள் ம் அைத. 
 
    பால. (ஒ  றமாக) இதற்ெகன்ன ெசால் கிற ? எந்ேநர ம் என் ெபண்ேண 
            கவைல : ஆயி ம் த ல் என்ைனக் கண்  பி க்க வில்ைல; என்ைன மீன் 
            பி ப்பவெனன் றல்லேவா கூறினார் : பயித்தியம் த்திவிட்ட , த்திவிட்ட . 
            என  யவ்வனத்தி ம் காத ன்ெபா ட்  அதிக கஷ்ட ம பவித்ேதன் நா ம் 
            இைதப்ேபால் சற் ேறறக்குைறய ம ப ம் ேபசிப் பார்க்கிேறன் அவ டன். – 
            அரேச, என்ன ப க்கின்றீர்? 
 
    அம. பதங்கள், பதங்கள், பதங்கள். 
 
    பால. என்ன சமாசாரம், அரேச? 
 
    அம. யா க்குள்? 
 
    பால.  இல்ைல, அரேச, என்ன சமாசாரம் ப க்கின்றீர் என்  ேகட்ேடன். 
 
    அம.  ண் ஷைண ஐயா! ஷ்டக் கவி பாிஹாசம் ெசய்கிறான் பா ம். 
             கிழவர்க க்ெகல்லாம் தா  நைரத்தி க்கின்றதாம், கம்  
            திைரத்தி க்கின்றதாம், 
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            கண் பிசின் மரத்ைதப் ேபால் பீைள ைடத்தா நி க்கின்றதாம், மார்பின் பலம் 
            குைறவா ம் மதிசூன்யம் மாத்திரம் அதிகமா  மி க்கின்றதாம்; இைவகைள 
            ெயல்லாம் நான் உ தியாய் நம்பியேபாதி ம், இப்ப  எ தல் தர்ம மல்ல 
            ெவன்  எண் கிேறன்; ஏெனனில் நீ ம் நண்ைடப்ேபால் பின் ெசல்லக் 
            கூ மாயின் என் வய க்ேக வ ர்! 
 
    பால. (ஒ  றமாக) ெவறியா யி ந்தேபாதி ம் வழி ெயான் றி க்கின்ற  இதில். –  
              அரேச, காற்றில்லா விடம் வ கின்றீரா? 
 
    அம. என் சமாதிக்கா? 
 
    பால.  ஆம், காற்றில்லா விடந்தா ன ! [ஒ  றமாக] அவர் அைறந்தி ம் பிரதி 
             த்தரங்களில் எவ்வள  அர்த்தம் அடங்கியி க்கின்ற  சில ேவைள!  
             இவ்வர்த்த சங்ேகதமான  பயித்தியத்தில் பன் ைற ப கின்ற , அறிவிற்கும்  
            த்திக்கும் அத்தைன அழகாய் அைமவ  க னம். நான் இவைர விட் ப் ேபாய்  
            திடீெரன்  அவர் என் ெபண்ைணச் சந்திக்கும்ப  ெசய்கின்ேறன். - என்  
            அரேச, வணக்கத் டன் விைட ெபற் க் ெகாள் கிேறன் உம்மிடமி ந் . 
 
    அம.    ெபற மா ெதன்னிடமி ந்  நீர் ேவெறைத ம் இதனி ம்  
               சந்ேதாஷமாய் :  என் யிர் தவிர - என் யிர் தவிர - என் யிர் தவிர! 
 
    பால.   நான் வ கிேறன் அரேச. 
 
    அம.   கிழத் ெதா ப் கள்! 
 
    ராஜகாந்த ம், கிாிதர ம் வ கிறார்கள். 
 
    பால.   நீங்கள் அமலாதித்யைரப் பார்க்கப் ேபாகிறீர்கள்; அேதா இ க்கின்றார்  
               அவர். 
 
    ரா.   உமக்கு வந்தனம், ஐயா. [பாலேநசன் ேபாகிறான்.] 
 
    கி.   இளவரேச! - 
 
    ரா.   எம்மிைறேய!- 
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    அம.   என் சிறந்த நண்பர்காள்! எப்ப  யி க்கின்றாய் கிாிதரா? ஆ! 
              ராஜகாந்தா! ஏனப்பா, எப்ப  இ க்கின்றீர்கள் இ வ ம்? 
 
    ரா.    உலகத்தவர் எல்ேலாைர ம்ேபால் ஏேதா இ ந் ெகாண் க்கிேறாம். 
 
    கி.    மிதமிஞ்சின சந்ேதாஷ ஸ்திதியி ல்ைலெயன்  சந்ேதாஷிக்கிேறாம், லட்சுமி 
            கைடக்கண்ணாற் பார்க்கும் ஸ்திதியி  மில்ைல. 
 
    அம.   காலா ைதக்கும் ஸ்திதியி  மில்ைல 
 
    ரா.    இரண் ம் இல்ைல, அரேச. 
 
    அம.   ஆனால் இைடயி க்கின்றீர்ேபா ம், அவள  கடாட்சத்தின் மத்தியில், 
               அதி க்கட் ம், -சமாசாரம் என்ன? 
 
    ரா.    ேவெறான்  மில்ைல, உலகம் நல் வழிக்குத் தி ம்பி விட்ட . 
 
    அம.   ஆனால் பிரளயம் அ கிவிட்ட  தான்; ஆயி ம் நீர் உைரத்தி ம் சங்கதி 
              உண்ைமயன் . இன் ம் விவரமாய்க் ேகட்டறிகிேறன். உம்ைம ேதாழர்கேள, 
            எந்தக் கிரஹசார பலத்தால் இந்தச் சிைறச்சாைலக்கு வ ம்ப  உங்க க்கு 
            ேநர்ந்த ? 
 
    கி. இளவரேச, சிைறச்சாைலயா? 
 
    அம. குர்ஜரம் ஒ  சிைறச்சாைலேய! 
 
    ரா. ஆனால் உலகேம ஒன் தான். 
 
    அம. அ  ெப ஞ் சிைறச்சாைலயாம்; அதில் அேநகம் இ ட்டைறகள், சிற்றைறகள், 
            ெகவிகள் த ய வி க்கின்றன, குர்ஜரம் என்ப  அவற்  ெளல்லாம் 
            ேக ெகட்ட . 
 
    ரா. நாங்கள் அப்ப  எண்ணவில்ைல, அரேச. 
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    அம. ஆனால் உங்க க் கப்ப  யிரா . நல்ல  என்ப ம் அல்ல  என்ப ம் நம் 
            மனத்தா லன்றி மற்ெறான்றா ல்ைல; எனக்கி  சிைறச்சாைலேய. 
 
    ரா. உம  ஆைசப் ெப க்கம் உமக்கு அப்ப த் ேதாற்றச் ெசய்கிற , உம  
            ெபாிய மனத்திற்கு அ  சி த் க் காட் கின்ற . 
 
    அம. ஈசேன! ஈசேன! என் மனம் மாத்திரம் ெகட்ட கன களால் பீ க்கப்படா  
            நிம்மதியா யி க்கு மாயின், மா வித் க்குள்ளி ந் ம் மண்டலாதிபெனன 
            மகிழ்ந்தி ப்ேபேன. 
 
    கி. நிம்மதி யில்லா தி ப்பேத ேபராைசயாம். ஏெனனில், ேபராைசக்காரர்கள் 
            ேத ம் ெபா ள் எல்லாம் கனவின் சாயேலயாம். 
 
    அம. அக்கன கேள கணத்தில் மா ம் சாையயாம். 
 
    ரா. உண்ைமேய, ஆகேவ நான் ேபராைசைய சாையயின் சாையயாக, அத்தைன 
            இேலசும் அற்ப மான விஷயமாக மதிக்கிேறன். 
 
    -------- 
    

இரண்டாவ  அங்கம்: இரண்டாவ  காட்சி 
 
    அம. அங்ஙனமாயின் நம  பிச்ைசக்காரர்கைள உடல்களாக ம், ெப ம் 
            மன்னர்கைள ம் ேபர்ெபற்ற ரர்கைள ம் அவர்கள  சாையயாக ம் 
            ெகாள்ளல் ேவண் ம். அரண்மைனக்குப் ேபாேவாமா நாம்? என் ஆவிமீ 
            தாைண, என் ஆராய்ந்தறி ஞ் சக்தி அதிக பலஹீனப்பட் க்கிற . 
 
    ரா-கி. காத்தி க்கின்ேறாம் உங்கள் உத்தரவிற்கு. 
 
    அம. அப்ப  ேவண்டாம். என  காவலாளிக டன் உம்ைம ம் கணக்கிட 
            எனக்கு வி ப்ப மில்ைல. உண்ைமைய உம்மிடம் கூ மிடத் , என்ைனக் 
            க ங்காவ ல் ைவத்தி க்கின்றனர். ஆயி ம் நம  பைழய ேநய மார்கத்தில் 
            கூ ங்கள், ஏ  நீங்கள் சீலன ரம் நா ய ? 
 
    ரா. உம்ைமக் கா ம்ெபா ட் , அரேச ; ேவெறா  காரணமில்ைல. 
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    அம. எல்லா மிழந்தவ னாயி ம் நல் வார்த்ைதயி ம் நல்கூர்ந்தவனாேனன் ! 
            ஆயி ம் உமக்கு வந்தனம் ெசய்கிேறன், உண்ைம யில், பிாியேநயேர, என் 
            நல்ல வந்தனம் உமக்கு நாணய மற்றதாகும். நீங்கள் வரவைழக்கப் 
            பட்டீர்களல்லவா ? நீங்களாக வந்ததா, சுேயச்ைசயாக ? - வா ங்கள். 
            உண்ைமையக் கூ ங்கள் என்னிடம். வா ம், அ  உதவா , கூ ம் ! 
 
    கி. நாங்கள் என்ன ெசால்லட் ம், அரேச? 
 
    அம.  எ  ேவண் ம், விஷயம் ெவளியாகேவண் ம் அவ்வளேவ ! நீங்கள் 
              வரவைழக்கப்பட்டீர்கள். மைறக்க யன் ம் ெமய்ப்பிக்கின்ற தைத உம   
            கம், உம  உள்ளத்தில் கள்ளத்தன மில்ைல அைத ற்றி ம் ட ;  
            நம  நல்லரச ம் அரசி ம் உம்ைம வரவைழத்தார்கள், ெதாி  ெமனக்கு. 
 
    ரா. எதன் ெபா ட்  அரேச? 
 
    அம. ஆ ! அைத நீங்கள் எனக்குக் கூறேவண் ம். ஆயி ம் நம  ெதான் ெதாட்  
            வந்த ேதாழைமயின் ெபா ட் ம், இளைமயின் ஒ ைமயின் ெபா ட் ம், 
            அந்நாளி ந்  ஆதாிக்கப்பட்ட அன்பின் ஆைணயின் ெபா ட் ம்,  
           என்னி ம் வல்லா ெனா வன் உமக்கு எ த் க் கூறவல்ல எதன் ெபா ட் ம்,  
           உம்மீ  ஆைணப்ப  உண்ைமையக்கூ ம் ேநராய், நீங்கள்  
           வரவைழக்கப்பட்டீர்களா  இல்ைலயா? 
 
    ரா. [ஒ றமாக கிாிதர க்கு] நீ என்ன ெசால் கிறாய்? 
 
    அம. [ஒ  றமாக] இ  உதவா , உம்மீ  ஒ  கண்ணாகத்தானி க்கின்ேறன். – 
            என்மீ  பிாிய மி க்குமாயின் ரத்தில் நில்லாதீர்கள். 
 
    கி. அரேச, உண்ைமேய, நாங்கள் வரவைழக்கப்பட்ேடாம். 
 
    அம. ஏெனன்  கூ கின்ேறன் நான், நீங்கள் ெவளியிடா வண்ணம் நாேன ன்  
            கூறிவி கின்ேறன், மகாராஜா ம் மகாராணி ம் உம்மிடம் கூறிய ரகசிய ம் 
            சிறி ங் ெகடா . சில காலமாக - அ  என்ன காரணம் ெபா ட்ேடா அறிேயன் 
            நான் - மன மகிழ்ச்சி மட்டானவனாய், ேவ க்ைக விேனாதெமல்லாம் 
            ெவ த்தி க்கின்ேறன் ; ம ங்கிய என் மனத்திற்கு எல்லாம் மா பட் த் 
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            ேதான் கின்ற , இவ்வழகிய மண்டலம், இப் மி, கட்டாந்தைரயாம் 
            ைலையப் ேபாலேவ காண்கிற . இதைனக் கவர்ந்தி க்கும் ஒப் யர் வற்ற 
            இவ்வாகாயம், இவ் வா  மண்டலம், கவின் ெபறக் கவிந்  நிற்கு மிக ககனம், 
            ெபான்ேபாற் பிரகாசிக்கும் நட்சத்திரங்கள் ெபா ந்திய ைவயத்திற்ேகார் 
            கூைரேபான்ற இவ்வானம், ேநா ம் நாற்ற ம் நிரம்பிய ஆவிப் ெப க்கம் 
            ேபா ம் லப்ப கின்ற  என் கண்ணில். என்ன விசித்திரமான சி ஷ்  
            இந்த மனிதன் ! த்தியில் என்ன ெப ைம ெபற்றவன் ! கைர காணாத் திறைம 
            ைடயவன் ! உ வத்தி ம் சலனத்தி ம் என்ன அ ைம ம் அழகு 
            ைடயவன் ! ெசய்ைகயில் ேதவைதேய ேபான்றவன் ! அறிவினில் 
            சர்வக்ஞனாகிய சர்ேவஸ்வர க்கும் எவ்வள  ஒப்பாகின்றான் ! உலகத்திற் 
            ேகார் திலகம் ! ஜீவராசிக க்குச் சிகரம் ேபான்றவன் ! ஆயி ம் எனக்கு 
            மண்ணா மிம் மனிதன் என்னாம்? மனிதைனக் கண்  மகிழ வில்ைல என்  
            மனம் : மாதைரக் கண் ம் மகிழவதன் , உங்கள் ந்நைகயினால் நீங்கள்  
            அவ்வா  எண் தாகத் ேதான்றியேபாதி ம். 
 
    ரா. அரேச, அப்ப ப்பட்ட விஷயம் என் எண்ணத்தில் ஏ  மில்ைல. 
 
    அம. பிறகு ஏன், நான் 'மனிதைனக் கண்  மகிழவில்ைல என் மனம்' என்  
            கூறியெபா  நைகத்தீர்கள்? 
 
    ரா.    மனிதேன உமக்குத் தி ப்திகரமா யில்லாவிட்டால், ேவஷதாாிகள் உம்மிடம் 
            என்ன மாியாைத ெபறப்ேபாகிறார்கெளன்  எண்ணிேனாம்; வழியில்  
           அவர்கைளச் சந்தித்ேதாம், தங்கைளக் கண்  வழிபா  ெசய்ய இங்கு  
           வ கிறார்கள் அவர்கள். 
 
    அம.    அரசன் ேவடம் ைன பவ க்கு அதிக நல்வர  கூ ேவன், பகுதிப்  
              பணத்ைதக் ெப வார் அப்பார்த்திபன் என்னிடமி ந் ; க ம் ேபாரஞ்சா  
              ரன் தன் கத்திைய ம் ேகடயத்ைத ம் உபேயாகித் க் காட் வான்;  
             காதலன  கவைல ம் கண்ணீ ம் ணாய்ப் ேபாகா ; பாிஹாசக்காரன்  
             தன் பாடத்ைதத் தடங்களின்றி ப்பான்; வி ஷகன் அைனவைர ம்  
             வயி  கு ங்கும்ப  நைகத்திடச் ெசய்வான்; ஸ்திாீ ேவஷம் தாிப்பவன்  
             தன் மனத்ைத ெவளிப்பைடயாய்ச் ெசால்லட் ம், இல்லாவி ன்  
            அதன்ெபா ட்  அகவல் நிற்கேவண்  வ ம் என்ன ேவஷதாாிகள் இவர்கள்? 
 
    ரா. தாங்கள் அதிகமாய் ெமச்சிச் சந்ேதாஷ மைடந்த பட்டணத்  கீர்த்திெபற்ற 
            ேவஷதாாிகேள. 
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    அம. அவர்கள் ெவளிப் பிரயாணம் ேபாம்ப  எங்ஙனம் ேநர்ந்த ? ெகௗரவத்தி ம் 
            வ ம்ப யி ம் இரண் ம் அவ்விடேம ேமம்பட் ந்தனேர!- 
 
    ரா. திதாய் வந்த ஏற்பாட் னால் அவர்கள் அவ் ைரவிட்  ெவளிேய ஏகேவண்  
            வந்தெதன, எண் கிேறன். 
 
    அம. நான் அவ் ாி ந்தெபா  மதிக்கப்பட்ட ேபால் அவ்வள  
            மதிக்கப்ப கின்றனரா? அவர்கைளப் பார்க்கேவண்  ஜனங்கள் ஆவ டன் 
            ேபாகின்றனரா? 
 
    ரா. இல்ைல, அப்ப  யில்ைல. 
 
    அம. அ  எப்ப  ேநர்ந்த ? ப்பி த் ப் ேபாயினரா என்ன? 
 
    ரா.   இல்ைல, அவர்கள் என்னேவா ன் ேபால்தான் யற்சி ைடயவர்களா 
            யி க்கின்றனர்; ஆயி ம் அரேச, இப்ெபா  சி  பிள்ைளகளின் சைப 
            ெயான்  ஏற்பட் க்கின்ற ; சிறிய ெமாட்ைடகள்; கீச்சுக் குர னால் 
            கூச்ச ட் ப் ேபசுகின்றனர், அதன்ெபா ட்  அவர்கள் ெப ம் 
            கரேகாஷம் ெகாஞ்சம் அல்ல; இவர்கள்தான் இப்ெபா  ேமாப்பம்;  
            ேமைடயின் மீேதறி இவர்கள் கூக்குர வதினால், கூர்ைமயான வாட்கைள  
            ேயந் ம் பழய ேவஷதாாிக ம், மரக்கத்திையக் ைகயிற் பி க்கும்  
            இப்பிள்ைளக க் கஞ்சி, அங்ேக தைலெய க்கின்ற தில்ைல. 
 
    அம. என்ன, சி  பிள்ைளகளா அவர்கள்? கவர்கைள யார் காப்பாற் கின்ற ? 
            அவர்கள் குரல் மாறிய பிறகும் இக்கூத்தா ந் ெதாழிைலப் ாிவார்களா? 
            நல்ல வயதாய பிறகும் நாடக மா ந் ெதாழிைலேய ேமற் 
            ெகாண் ப்பார்களாயின் - வ ம்ப  அதிகம் வராவிட்டால், ெவகுவாய் 
            அவ்விதேம ெசய்வார்கெளன நம் கிேறன் - தாங்கள் இனி யைடயப்ேபாகின்ற 
            ஸ்திதிையக் குறித் , தங்கைளக் ெகாண்ேட இழித் ப் ேபசும்ப  
            ெசய்கின்றனெரன அவர்கைளப் பழியார்களா? 
 
    ரா. உண்ைமயில், இரண்  பக்கத்தி ம் சச்சரவிற் குைற வில்ைல, ேதசத்தார்க ம் 
            அவர்கைளச் சண்ைட ேபா ம்ப  ண்  வி வதில் பின்வாங்குவ தில்ைல. 
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            ெகாஞ்ச காலம் நாடக கர்த்தா ம், ேவஷதாாி ம் இவ்விஷயத்ைதக் குறித்  
            ந த்ெத வில் சச்சரவிட்டா ெலாழிய, நாடகத்ைதக் கவனிப்பார் ஒ வ   
           மில்லா தி ந்த . 
 
    அம. இப்ப ம் இ க்குமா? 
 
    ரா. ஓ! இவ்விவாதத்தில், தைல மண்ைடகள் ேவண் யமட் ம் உ ண்டன. 
 
    அம. சாதாரணமாக சி பிள்ைளகேள ெஜயிக்கின்றனரா? 
 
    ரா. ஆம், அப்ப த்தான் அரேச; பீமேசனன் த த்தா ம் பிரேயாஜன மில்ைல. 
 
    அம.  அ  அவ்வள  ஆச்சாியமன் . ஏெனனில், என  சிற்றப்பன் குர்ஜரத்தின் 
             மன்னனாய பிறகு, ன்  என் தந்ைத உயிேரா ந்தகால் அவைர நங்கு  
             காட்  நைகத்த ஜனங்கள், இப்ெபா  அவர  சிறிய படெமான்றிற்கு  
             இ ப , நாற்ப , ஐம்ப ,  ெபான் விைல ெகா த்  வாங்குகின்றனர்.  
             ஈசன்மீதாைணப்ப , சுபாவத்திற்கு ேமலான சூட்சுமம் இதில் ஏேதா  
             இ க்கின்ற , கைலஞானம் அைதக் கண் பி க்கக் கூ மாயின்! 
            [உள்ேள தாைர சப்தம் ேகட்கின்ற .] 
 
    கி. அேதா ேவஷதாாிகள். 
 
    அம. ேதாழர்கேள, நல்வர  அைழக்கின்ேறன் உம்ைமச் சீலன ரம் வா ங்கள், 
            உம  ைககைளத் தா ங்கள்; நல்வரவின் ேமல்ேவஷம் இம்மாியாைத  
            ெயல்லாம். இவ்ேவடெமல்லாம் நான் ணேவண் ம், இல்லாவி ன்  
            ேவஷதாாிக க்கு நான் கைடைமப்ப  ெவளிப்பைடயாய் நல் வர   
            கூ ம்ெபா , உம்ைம விட அவர்க க்கு அதிக மாியாைத ெசய்வ ேபால்  
            ேதான் ம்; வா ங்கள்---- ஆனால் சிற்றப்பனாகிய தந்ைத ம்  
           சிற்றன்ைனயாகிய மாதா ம் ேமாசம் ேபாயி க்கின்றார்கள். 
 
    கி. எதில், எமதரேச? 
 
    அம. வட ேமற்கில் மாத்திரம் ெவறி பி த்தி க்கின்ற  எனக்கு; ெதன்றல் வ ங்கால் 
            ெதாிேவன் க குக்கும் ைகவா க்கு ள்ள ேபதம். 
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            ம ப ம் பாலேநசன் வ கிறான். 
 
    பால. ேநசர்கேள! உமக்கு நல்வர . 
 
    அம. ேகள் கிாிதரா, நீ ம் ராஜகாந்தா, ஒவ்ெவா  காத கில் ஒ வன்; அேதா 
            ெபாிய குழந்ைத ெயான்  வ கின்றேத கண்டீரா? அ  இன் ம் சப்பாணிப் 
            ப வத்தில்தா னி க்கின்ற . 
 
    ரா. கிழவனானால் ம ப ம் சப்பாணி யாகேவண் ய தான் குழவிக ளாகிறார்கள் 
            கிழவர்கள் இரண்டாம் ைற என்  கூ கிறார்கேள. 
 
    அம. நான் ேஜாசியம் ெசால் கிேறன் பா ங்கள், ேவஷதாாிகைளப் பற்றிப் ேபச 
            வ கின்றார் அவர். - நீ கூ வ  சாிேய: திங்கட்கிழைம காைலதான்; 
            அப்ெபா தான், சந்ேதகமில்ைல. 
 
    பால. அரேச, உமக்கு ஒ  சமாசாரம் ெசால்ல வந்ேதன். 
 
    அம. ஐயா, உமக்கு ஒ  சமாசாரம் ெசால்ல வந்ேதன். காளிதாசன் காலத்திேல 
            ேவஷதாாிகள்,- 
 
    பால. ேவஷதாாிகள் இங்கு வந்தி க்கின்றார்கள், அரேச, 
 
    அம. ஸ்! ஸ்!- 
 
    பால. சத்தியமாய், அரேச,- 
 
    அம. ஒவ்ெவா  ேவஷதாாி ம் தன் க ைதமீ ேதறி வந்தான்,- 
 
    பால. உலகத்தில் நாடகத்தில் இவர்கள் ஒப் யர் வற்றவர்கள், ேசாக ரசத்திலாவ , 
            ஹாஸ்ய ரசத்திலாவ , ர ரசத்திலாவ , ேசாக ர ரசத்திலாவ , ர 
            ஹாஸ்ய ரசத்திலாவ , ேசாஹ ஹாஸ்ய ர ரசத்திலாவ , எ  ேவண் ம் 
            ஆ வார்கள். காட்சி பார்க்கத் தக்க , கானம் ேகட்கத் தக்க . ஒ  காளிதாசன் 
            என்ன, பவ தி என்ன, கஷ்டமல்ல அவர்க க்கு. எ தியவாேற 
            ேபசுவதற்காவ  வாயில் இஷ்டப்ப  இைசப்பதற்காவ  இவர்கள் 
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            இைண யில்லாதவர்கள். 
 
    அம. ஆ குற்றால மன்னா! நீ, ெபற்றேத பாக்கியம்! 
 
    பால. என்ன பாக்கியம் ெபற்றான், அரேச? 
 
    அம. ஏன்? 
    "கன்னிெயா த்திேய காதலர் ேவறிைல 
            தன் யி ெரனேவ, தரணியிற் காத்தான்." 
 
    பால. [ஒ  றமாய்] எந்ேநர ம் என் ெபண்தான். 
 
    அம. ஏன் குற்றாலமன்னா, கூறிய ண்ைமதாேன? 
 
    பால. குற்றால மன்னெனன ெவன்ைனக் கூ வதானால், தன் யிெரனேவ 
            தரணியிற் காக்கும் ெபண்ெணா த்தி யி க்கின்றாள் எனக்கு. 
 
    அம. அப்ப  யி க்கேவண் ய அவசிய மில்ைல. 
 
    பால. பிறகு எ  அவசியம் அரேச? 
 
    அம. ஏன்!- 
            "அயனார் விதித்த பயேன யாக" 
            அதற் கப் றம் உமக்குத் ெதாி ேம, ஐயா- 
            "வ வ  வந்த , க திய வண்ணம்." 
            அதற் கப் றம் அந்த அகவைல எ த் ப் பார்த்தால் ெதாி ம், அேதா பா ம் 
            என  சு க்கம் வ கின்ற . 
 
    நான்கு ஐந்  ேவஷதாாிகள் வ கிறார்கள். 
 
            வா ங்கள், ஐயா! வா ங்கள் எல்ேலா ம்; மிக ம் சந்ேதாஷம்,  
            ேக்ஷமந்தாேன? வா ங்கள் ேநசர்கேள! ஓேகா! என் பழய ேநசேன, ன்   
            பார்த்ததற்கு இப்ெபா  கத்தில் உனக்கு ஒன்  அதிகமா யி க்கின்றேத,  
           குர்ஜரத்தில் ெச த்த ேவண் ய தீட்ைச ஏதாவ ண்ேடா? ஆஹா! வா ம்,  
            அம்மா, வா ம். ன்ைனவிட தாங்கள் 
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            இரண் டங்குலம் உயர வளர்ந்தி க்கின்றாற்ேபா க்கின்றேத. குரல் எப்ப  
            யி க்கின்ற ? ன் ேபா க்கின்றதா, ஏதாவ  உைடந்  விட்டதா? 
            வா ங்கள் எல்ேலா ம், உடேன ஆரம்பிப்ேபாம். ஏதாவ  ஒன்  ெசால் ம், 
            பிராேணச ரத்  ைபாி வி பவர்கைளப்ேபால் கண்டதின்மீ ெதல்லாம் 
            பாய்ேவாம். உடேன ஏேத ம் ேகட்ேபாம்; ஏேதா பார்ப்ேபாம் உங்கள் 
            திறத்ைத, ஆரம்பி ங்கள், நல்ல ரச மடங்கிய அகவல் ஒன் . 
 
    .ேவ. எம்மிைறேய, எைதக் ேகட்க வி ம் கின்றீர்? 
 
    அம. என்னிடம் ஒ  ைற ஒப் விக்கக் ேகட் க்கின்ேறன் ஒ  அகவல், 
            ஆனால் அ  ஆடப்படவில்ைல; ஒ  ேவைள, ஒேர ைற, ஆ  யி க்கலாம்; 
            அந்நாடகம் பல க்கு சிக்கவில்ைல. ஆனால் நானறிந்தப ம் என்னி ம் 
            சான்ேறார் கூறியப ம், சிறந்தேவார் நாடகம்; அங்கங்கெளல்லாம் 
            அழகாய் வகுக்கப்பட்  மிகுந்த த்தி சா ர்யமாய் எ தப்பட்ட . எனக்குக் 
            கியாபக மி க்கின்ற , ஒ வன், வசனத்தில் உப்பில்ைல சிக்க, நாடக 
            கர்த்தாதான் ரசிகன் என்  காண்பித்திட இன் ம் அலங்கார வர்ணைன 
            அதிகமாய் எ தியி க்கேவண் ம், உள்ளப  உண்ைமயாய் வர்ணித் 
            தி க்கின்ற , இனிைமயா ம் ஒ ங்கா ம் அதிக அழகாயி ந்த ேபாதி ம் 
            ரசமாயில்ைல என்  கூறினான். அந்நாடகத்தில் ஒ  பாகம் எனக்கு மிக ம் 
            வி ப்பமா யி ந்த . சஞ்சயன் தி தராஷ்  ர க்குக் கூ வ , பதிைனந்தாம் 
            நாள் த்தத்ைதப்பற்றி, ேராணர் இறந்த டன் அஸ்வத்தாமன் 
            ெசய்ைகையப்பற்றி, அ  உன  கியாபகத்தி ந்தால் ெசால். இங்கி ந்  
            ஆரம்பம் ெசய் - உம் - கியாபகப்ப த்திப் பார்க்கின்ேறன். 
 
    அடேல றைனய அஸ்வத் தாமன் 
            விடேவ பிதா யிர் விைளந்த ெத ெமாழி,- 
 
    அப்ப யல்ல, அஸ்வத்தாமன் என் தான் ஆரம்பிக்கின்ற :- 
 
    அடேல றைனய அஸ்வத் தாமன் 
            கடேல  ெமான்றாய்க் கறங்குவ ேபா ம் 
            அ தன னரற்றினன் தியிற் ரண்டனன் 
            மண்ணிைட ேவந்தர்கள் வாய்விட் ட தனர் 
            விண்ணிைடத் ேதவர்கள் ெவ ம்பிேய ேசார்ந்தனர் 
            இங்ஙன மாகப் ேபாங்கு மனத்திைனத் 
            ேதற்றின ென ந்தான் கூற்ெறனக் ெகாதித்தான் 
            வானவர் வாழ் ம் ைவய  மின்ேற 
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            கானமாக் காண்ேபன் கணமதி னின்ேற 
            ஈேரழ் வன ம் இேதா த் ேதெனனக் 
            காேர  ெமான்றாக் கலந்திழி வ ேபால் 
            அச்சுற எவ ங் ைகச்சிைல ேயந்தி 
 
    ஏதிலா ெனந்ைதையச் சூதினிற் ெகான்ற 
            தி ட் த் ய்மன் சிர டற் பிாித்ேத 
            உ ட்  ெயறிேவன் இ ட் ன் என்ேற 
            கந்தேன ெயன்ன வந்தனன் ேபார்க்களம். 
 
    அதற் கப் றஞ் ெசால். 
 
    பால. அரசிளங் குமரா, நன்றாய் ஒப் வித்தீர், தி த்தமாய் அர்த்தம் ெவளிப்பட. 
 
    .ேவ. இங்ஙனம் தாமன் ெபாங்கு மனத்தனாய்ப் 
            ேபார் க நா க் கார் கம் வைளத்தான் 
            ஏற்றின னாைண சீற்றமீக் ெகாண்டான் 
            அம்பரத் ம்பர் தம்பித் தி ந்தனர் 
            ஈண்டீ தறிந்த பாண்டவர் கலங்கிப் 
            பரந்தா மன்பாற் பயந்தன ரைடந்  
            ஐய  ெதன்ேனா அைறகுதி ெயன்ன 
            ெசய்வைக ெதாிவான் ெசப் வன் தாமன் 
            தாைத யிறக்க ம் ேவைத மிகுந்திடக் 
            ேகாதிலா ைமெயலாங் ெகால்லேவ நா னன் 
            சாக்கிரைத நீவிர் சாக்கிரைத ெயன்ன 
            காக்க யிர்ேபாற் கண்ண னி ந்திட 
            ஏக்க நமக்ேக ெனன்ன ெவண்ணிேய 
            களக்கமி ெனஞ்சினர் களத்திைடச் ேசர்ந்திடக் 
            கண்டனன் தாமன் கண்களிற் ெபாறிெயழ 
            எண் ைச ெபா பட அண்ட ம் அதிர்தர 
            அாிேய ெறனேவ ஆர்ப்பாித் தனன்பின் 
            சிாித்தனன் இன்ன  ெதாிந்தவ ணி ந்த 
            சாகர ெமன்னச் சந்தித்த ேசைன 
            ேயாகத் தி ப்பேபால் கத் தைசவற 
            நின்ற  ரர் குன்றின ராவி 
            ெநற்றிக் கண்ணனாற் பற்றலர் ரந்தீப் 
            பற்றிஉ யழித்த ள் தற்பர னிவேன 
            பாராழி காலம் ேநர்ந்தேதா வின்  
            எவாிவ ைனத்த த் ெததிர்த்திட வல்லார் 
            சிவன்ெசய ேவா ெசப் வ ெதன்ெனன 
            சிந்தித் தைசவற் றந்தரத் ம்பர் 
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            நின்றனர் ரங் குன்றா ரன் 
            கண்டாித் தாமன் காலாக்னி ெயன்ன 
            மண் ய சீற்ற மாறா னரவக் 
    ெகா ேயான் றன்ைனக் க தைடந் ைதயேகள் 
            பாண்டவ ைரவ ம் பாாினி ன்  
            மாண் டாப் பழிெசய் மதிெக ந் ய்ம ம் 
            நால்வைகச் ேசைன ம் கால்வழி டேன 
            ஆலகா லந்தைனப் ேபாலேவ யாமிக் 
            ேகாலமா க்கிரக் ெகா யநா ராயணம் 
            என் யர் வாளியா ெலான்னல ராவிைய 
            ேயற் ேவன் வானிைட ேயற்க  ெமன் யர் 
            மாற் ேவ ெனன்னச் சாற்றினன் மாற்றம். 
 
    பால. இ  மிக ம் ெபாிதா யி க்கின்ற . 
 
    அம. ஆனால் உம  தா டன் அம்பட்டனிடம் அ ப் ேவாம், அைத - நீ ெசால் 
            அப் றம். அவர் வி ம் வ  ஒ  டப்பான், அல்ல  டம்பாச்சாாி கைத, 
            இல்லாவிட்டால் அவ க்குத் க்கம் வ ம். ெசால் அப் றம், அஸ்வத்தாமன் 
            வ மிடத்திற்கு வா. 
 
    . ேவ. பாி ள தந்ைதயி ன யிர் பிாிய ம் 
            விாித  தன் யர் தரணியிற் றாளான். 
 
    அம. 'தரணியிற் றாளான்' ! 
 
    பால. நன்  நன்  ! 'தரணியிற் றாளான்' என்  கூறிய  மிக நன் . 
 
    . ேவ. ேகாதிலாத் தாமன் ஒதிய ேகட்  
            வணங்கா ேயான் றணிந்தனன் றன் யர் 
            கணங்ெகாள் ெகௗரவர் கல் என ெவா த்தார் 
            இன்ன  நிற்க ன்ன ெர ந்தி ங் 
            ெகால் லாித்தாமன் பல் ைனக் க த்  
            ெவல்லத் க்க வில்ைல ெய த்  
            ெமல்ல வைளத்  விளங்குநாண் ட்  
            ெசால்ல  க்கிரத் யநா ராயண 
            அத்திரந் தன்ைனக் ைகத்தலம் பி த்  
            நிைனவினிற் ைச கனிவிற் ாிந் தன் 
            குரவைனக் ெகான்ற கரவ னிறக்க ம் 
            பஞ்சவ ைரவ ம் பஞ்ெசனப் பறக்க ம் 
            ஆங்கவர் பைட யிர் நீங்கி யழிய ம் 
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            ன்னி வி த்தனன் என்ெனன வியம் ேவன் 
            தந்ைதமாட் டன்னவன் ைமந்தன்ெச த்தம் 
            விண்ணிைடத் ேதவர் வியர்த்தனர் நின்றார் 
            மண்ணிைட மாந்தர் ம ந்தன ெரண்ணிலர் 
            இவ்வணம் ேபாாிைனச் ெசவ்வேன ெசய்  
            மகனாய்ப் பிறந்த தகபய னாக 
            பழியிைனத் தீர்த்தா னழிவிலாப் கேழான். 
            
    பால. அேதா பார்! ேவந்தன் ைமந்தன் ெவ த்தனன் கம், கண்களில்  
               த ம் கின்ற .   நீர். ேபா ம், நி த் . 
 
    அம. நன்றா யி க்கின்ற . மற்றைதக் ேகட்ேபன் சற்ேற ெபா த் ,-ஐயா, 
            பாலேநசேர.-நல்ல ெவகுமதி யளி ம், ேவஷதாாிக க் ெகல்லாம். ேகட்கிறதா, 
            நல்ல மாியாைத ெசய் ம். ஏெனனில் அவர்கள், காலத்தின் சார ம் சு க்கமாம் 
            சாித்திர ம் ஆனாவர்கள். நீர் இறந்தபின் ெகட்ட ெபயர் வந்தா ம் ெபாிதல்ல, 
            இ க்கும்ெபா த இவர்களால் ற்றப்படாமல் பார்த் க் ெகாள் ம். 
 
    பால. அரேச, அவர்கள் ேநாக்கைதக்குத் தக்கப  மாியாைத ெசய்கின்ேறன் நான். 
 
    அம.   த்திசா தான் நரம்ப! நன்றாக மாியாைத ெசய் ம். உலகத்தில்  
              ஒவ்ெவா வ ம் தன் ேயாக்கியைதக்குத் தக்கப  அைடவ ெதன்றால்,  
              ெச ப்ப  தப் ேவார் யாவர்? உம் ைடய அந்தஸ்திற்குத் தக்கப   
             அவர்க க்கு மாியாைத ெசய் ம். அவர்கள் ேயாக்கியைத எவ்வள  குைறயா  
             யி க்கின்றேதா அவ்வள  ேமம்பட்  விளங்கும் உம  தயாளத்வம்.  
             அவர்கைள அைழத் ப்ேபாம் அரண்மைனக்குள். 
 
    பால. வா ங்கள், ஐயா! 
 
    அம. ேபாங்கள், அவ டன், நாைளத்தினம் ஒ  நாடகம் ேகட்ேபாம். 
            [பாலேநசன், தல் ேவஷதாாிதவிர, மற்றவர்க டன் ேபாகிறான்.] 
            அப்பா, ேதாழா, இங்ேக வா. உங்க க்குக் கானேசகரன் ெகாைல 
            ஆடத் ெதாி மா? 
 
    .ேவ. ெதாி ம், அரேச, 
 
    அம. நாைளத்தினம் இர  அந்நாடகம் ைவத் க்ெகாள்ேவாம். ஒ  சந்தர்ப்பத்தில் 
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            நான்கு ஐந்  வி த்தங்கைள நான் எ திக் ெகா த்தால் அைத, ந வில் பாடம் 
            ெசய்  ஒப் விக்க மா? யாதா? 
 
    .ேவ. ம், அரேச. 
 
    அம. நல்ல , அேதா அவ டன் ேபா. அவைர ஏளனம் ெசய்யாேத, ஜாக்கிரைத! 
            [ தல் ேவஷதாாி ேபாகிறான்.] 
            நண்பர்கேள, இர  வைரயி ம் உங்கைள நான் விட் ப் பிாிந்தி க்க 
            ேவண் ம். நகரத்திற்கு நல்ல சமயத்தில் வந்தீர்கள். 
 
    ரா. ஆம், அரேச. 
 
    அம. ஆமாம், ேபாய் வா ங்கள். 
            [ராஜகாந்த ம், கிாிதர ம் ேபாகிறார்கள்.] 
            இப்ெபா ேதா நான் தனியா யி க்கிேறன். சீ என்ன பாதகன் நான், என்ன 
            பண்ைண ய ைம நான்! இ  ஆச்சர்யம் அல்லவா? இந்த ேவஷதாாி, 
            ெபாய்யாய் ந ப்பதில், கனெவனத்தக்க க்கத்தில், அத னறிகுறியாக 
            கெமல்லாம் ெவ த்திட ம், கண்களில் நீ◌ா◌் த ம்ப ம், மனம் நிைல 
            த மாற ம், எண்ணத்திற் ேகற்றப  அவயவங்க ெளல்லாம் எ த் க்  
            காட்ட ம், 
            தன் ஆன்மாைவ ந்தச் சக்தி ைடயவனா யி க்கின்றான்! எல்லாம் ஒ  
            காரண  மின்றி! ேராணாின் ெபா ட்டா? ேராணர் இவ க் ெகன்? 
            அல்ல  இவன் ேராண க் ெகன்? அவா◌் ெபா ட் வன் அ வதற்கு? 
            க்கப்பட எனக்கு கி க்கும் காரண ம் நியாய ம் அவ க் கி க்குமாயின் 
            அவன் என் ெசய்வான்? நாடக சாைல வ ம் கிப் ேபாகும்ப  
            கண்ணீ◌ா◌் விட்ட வான்; ேகட்பவா◌் ெசவிக ெளல்லாம் பிளந் ேபாம்ப  
            க ர வார்த்ைதகளால் கத வான்; குற்றவாளிகள் பித்தம் பி க்க ம், 
            ஏைனேயார் ந ந ங்கிப் ேபாக ம், டா◌்கள் மதி மயங்க ம், கண் ம் 
            ெசவி மாகிய லன்கைளேய பிரமித் ப் ேபாக ம் ெசய்வா னன்ேறா!- 
            இங்ஙன மி ந் ம் நான்,- ஒ  ெமாத் கட்ைடத் த யைனப்ேபால், 
            எனக்கி க்கும் காரணத்ைத ேமற் ெகாள்ளாதவனாய், வாய் திறந்  ேபச ம் 
            யாதவனா யி க்கிேறன்! ஆம், தன் ெபா ைள ம் தன் னா யிைர ம் 
            ஓ◌ா◌் பாதக க்குப் பறிெகா த்த ஓ◌ா◌் அரசன் ெபா ட் ம், என்னால் 
            ஒன் ம் ெசய்ய யவில்ைல! நான் பயங்காளியா? என்ைனப் பாதகெனன 
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            வைழத் , என மண்ைடையக் கு க்காகப் பிளந் , என் தா ையப்பற்றி 
            யி த் , என் கத்தில் காாி மிழ்ந் , என் காைதப்பி த் க் கிள்ளி, என் 
            நாபி வைரயில் நான் கூறிய  அசத்திய ெமனப் கட் , இப்ப  ெயல்லாம் 
            ெசய்கிறானா எவனாவ ? ஹா! ஈசன்மீ தாைணப்ப  நான் அைவகைள 
            ெயல்லாம் ெபா க்க ேவண் யேத! ரவத்ைதப்ேபால ைதாியமற்ற 
            பயங்காளிேய நான். என்ைன ஹிம்சிப்பவைர வ த்த றச் ெசய்ய என்னிடம் 
            ஆணவமில்ைல. இல்லாவி ன் இதற்கு ன்ேப, ேகா  க குகைளக் 
            ெகா க்கச் ெசய்தி க்க ேவண் மன்ேறா இம் றியன  நிணத்தினால்? 
            பாதகன்! பரத்ைதையப் ேபான்ற மஹா பாதகன்! பச்சாத்தாப மில்லாத் ேராகி! 
            காமா ரக்காதகன்! 
 
    பாிவிலாப் பழி யஞ்சாப் பாபி! பழி தீர்க்க ேவண் ம் நான் இவன்மீ !-இெதன்ன? 
            என்ன டக் க ைதயா யி க்கின்ேறன்! இ  மிக ம் ெசௗாியந்தான்! 
            ெகால்லப்பட்ட அ ந் தந்ைதயின் ைமந்தனாகிய நான், விண்ணினா ம் 
            மண்ணினா ம் பழிவாங்க உந்தப்பட, என் ேகாபத்ைத, ேகவலம் பாத்ைதையப் 
            ேபால், ண் வார்த்ைதகளால் அவிழ்த்  ெவளியிட ேவண் ம்! ேவசி 
            மைடயா◌்கைளப்ேபால், ைவய ஆரம்பிக்கேவண் ம்! சீ! காாி மிழேவண் ம் 
            இதைன!- ஆரம்பி!-மனேம! குற்றஞ் ெசய்த மனிதா◌்கள், நாடகசாைலயி ட் 
            கார்ந்தி க்கும்ெபா , அங்ேக உள்ளப  ந க்கப்ப ம் காட்சிையக் கண் , 
            உள்ளத்தில் ைதக்கப்பட்டவா◌்களாய், தாங்கள் ெசய்த குற்றங்கைள உடேன 
            ெவளி யிட் ப்பதாக நான் ேகள்விப்பட் க்கின்ேறன். ஏெனனில் ெகாைல 
            யான , வாய்திறந்  ேபசச் சக்தி யற்றதாயி ம், எப்ப யாவ   
           ஆச்சாியகரமாய் ெவளியாகிவி ம். இந்த ேவஷதாாிகைள, என  சிற்றப்ப க்  
           ெகதிாில், என்ன தந்ைதயின் ெகாைலையப் ேபான்ற ஏதாவ ெதான்ைற  
           ஆடம்ப  ெசய்கின்ேறன். அவன  கத்ைதக் கவனித் ப் பார்க்கின்ேறன்;  
           ஏதாவ  உைறக்கின்றதா பார்க்கின்ேறன். ெகாஞ்சமாவ  ேகா வனாயின்  
           நான் ெசய்ய ேவண் ய   எனக்குத் ெதாி ம். நான் பார்த்த அ வமான   
           பிசாசமா யி க்கலாம். பிசாசான  நல்ல உ வத்ைத எ த் க் ெகாள்ளச் சக்தி  
           வாய்ந்தேத. ஆம் - என் ைடய பலஹீனத்தினா ம் ேசாகத்தினா ம் என்ைன  
           நிந்தித்  நாசமாக்கப் பார்க்கலாம். 
            இப்ப ப்பட்ட மாந்தாிடம் அதன்பலன் அதிகமாய்ச் ெசல் ம். இைதவிட 
            தக்க நியாயங்கள் எனக் கி க்கேவண் ம். நான் அரச ைடய ஆன்மாைவப் 
            பி க்க நாடகேம சா◌ியான ெபாறி! 
    (ேபாகிறான்.) 
    காட்சி கிற . 
    ----------------------------- 
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ன்றாவ  அங்கம்: தல் காட்சி 

 
    அரண்மைனயி ேலார் அைற. 
            காலேதவன், ெகௗாீமணி, பாலேநசன், அபைல, 
            ராஜகாந்தன், கிாிதரன் வ கிறார்கள். 
 
    கா. தன் நாட்கைள ெயல்லாம் சுகமாய்க் கழிக்கா , விபாீதத்திற்கிடமான 
            அபாயகரமான பயித்தியத்ைத ஏன் ேமற்ெகாண் க்கின்றான் என்  எந்தப் 
            ேபாக்கிலாவ , ேபச்ைசக் ெகா த்  அவனிடமி ந்  கண்டறிய 
            யவில்ைலயா உங்களால்? 
 
    ரா. தன் மனம் சஞ்சலப்பட் க்கிறதாகத் தனக்ேக ெதாிகிற ெதன்  ஒப் க் 
            ெகாள் கிறார் ; இன்ன காரணம்பற்றி என்பைத மாத்திரம் 
            ெசால் கின்றாாில்ைல எவ்விதத்தி ம். 
 
    கி. நாங்கள் அவைர ஆழ்ந் தறிவதற்கும் இடங்ெகா க்கின்றாாில்ைல. அவர  
            உண்ைமயான நிைலையப்பற்றி நாங்கள் அவைர ஏதாவ  ேபசும்ப  
            ெகாண் வ ந் த ணத்தில், பயித்தியம் பி த்தவர்ேபால் பாசாங்கு ெசய்  
            மாற்றிவி கிறார் வார்த்ைதைய. 
 
    ெகௗ. உங்கைள மாியாைதயாக வரவைழத்தனனா? 
 
    ரா. மிகுந்த மாியாைத பாராட் னார். 
 
    கி. ஆனால் யன்றார்ேபா ம் தன மனத்ைத அவ்வா றி த்த. 
 
    ரா. ேகள்வி அதிகமாய்க் ேகட்பதில்ைல, - ேகட்பதற்குப் பதில் மாத்திரம் ஏராளமா 
            ைரப்பார். 
 
    ெகௗ. ஏதாவ  விேனாதத்தின்மீ  மனம் ேபாகிறதா என்  பார்த்தீரா? 
 
    ரா. அம்மணி, அகஸ்மாத்தாய் நாங்கள் வ கிற வழியில் சில ேவஷதாாிகைளச் 
            சந்தித்ேதாம். அவர்கைளப்பற்றி அவாிடம் ெசான்ேனாம். இைதக் ேகட்க 
            ஒ விதமான சந்ேதாஷ ற்றவர்ேபால் எங்க க்குத் ேதான்றிய . அவர்கள் 
            இப்ெபா  அரண்மைணக்கு வந்தி க்கிறார்கள். இதற்குள் தன் ன்பாக 
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            இன்றிர  நாடக மா ம்ப  உத்தர  ெசய்தி க்கிறார் என்  நிைனக்கிேறன். 
 
    பால. அ  மிக ம் உண்ைமேய. தாங்களி வ ம், விஜயஞ்ெசய்  நாடகத்ைதக் 
            கண்  ேகட்  களிக்கும்ப  ேவண்ட என்ைனக் ேகட் க்ெகாண்டார். 
 
    கா. மனப் ர்வமாய் அப்ப ேய ெசய்ேவாம். அவன் மனம் இவ்வா  தி ம்பிய  
            எனக்கு மிக ம் தி ப்திகரமா யி க்கின்ற . ராஜகாந்தா, கிாிதரா, 
            இவ்விேனாதங்களின்மீ  அவன் எண்ணஞ் ெசல் ம்ப  நீங்கள் இன் ங் 
            ெசாஞ்சம் ண்டேவண் ம். 
 
    ரா. அப்ப ேய, ெசய்கிேறாம் அரேச. 
 
    [ராஜகாந்த ம் கிாிதர ம் ேபாகிறார்கள்.] 
 
    கா. கண்ேண, ெகௗாீமணி, நீ ம் எங்கைளவிட்  சற்  அப் றம் ேபாயி . நாங்கள் 
            இரகசியமாய் அமலாதித்யைன வ ம்ப  ெசய்தி க்கிேறாம், ஏேதா 
            அகஸ்மாத்தாய்க் கண்ட ேபால் இங்ேக அவன் அபைலையச் சந்திக்குமா . 
            அவள  தந்ைத ம் நா ம் ஒளிந்தி ந்  நடக்கின்றைத ெயல்லாம், அவன் 
            பாராவண்ணம் பார்த் தறிகிேறாம்,-இதில் தவெறான் றில்ைல,- அவன் 
            இப்ெபா  வ ந் வ , தன் காத ன் யரமா அல்லவா, என்கிற  
            விஷயத்ைத அவனிடமி ந்ேத இவர்களி வ ம் சந்திக்கும்ெபா , அவன   
            நடத்ைதையக் ெகாண்  உண்ைமயா யறிந்  தீர்மானிக்கின்ேறாம். 
 
    ெகௗ.    உம  உத்தரவின்ப  ெசய்கின்ேறன். - அபலா, உன  சிறந்த  
               பலாவண்யேம அமலாதித்ய ைடய சித்ததிற்குப் பித்தம் விைளத்ததற்கு  
               சந்ேதாஷகரமான காரணமா யி க்குமாக! உன  நற்குணேம அவைன  
              ன் ேபால், நல்வழியிற் ெகாண் வந்  நீங்க ளி வ ம் சுகமாய்  
              வா ம்ப ச் ெசய் மாக! 
 
    அப. அம்மா, அங்ஙனேம ஆகுமாக ! [ெகௗாீமணி ேபாகிறாள்.] 
 
    பால. அபலா, இங்ேக உலாவிக்ெகாண் .- மகாராஜா, தங்கள் சித்தப்ப  நாம் 
            ஒளிந்  ெகாள்ேவாம். - [அபைலக்கு] 
            இந்தப் த்தகத்ைத வாசித் க்ெகாண் . அவ்வா  வாசிப்ப  ேபா ந்தால் 
            நீ இங்ேக தனியா இ ப்பதற்குத் தக்கேதார் ேபாக்காகும். பக்தி சிரத்ைதேயா 
            ப்பத்ேதால் பாசாங்கு ெசய்  சர்வக்ஞ ைடய கண்களிேலேய மண்ைணப் 
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            ேபாட யல்வ  தவறாயி ம் உலகத்தில் மனிதர்க க்குச் சாதாரணேம. 
 
    கா. [தனக்குள் ஒ றமாக] ஐேயா ! உண்ைமேய ! உண்ைமேய ! என் குற்றத்ைத 
            எனக் ெகவ்வா  சுாீெலன உ த்திக் காட் கின்ற  அம்மாற்றம் ! ைம தீட் ய 
            கணிைகயின் கண்க க்கும் அவள் ாி ம் அசங்கியமான ஆசாரத்திற்கும் 
            எவ்வள  ேபத ண்ேடா அத்தைனப் ேபத மி க்கின்ற , என் கபட 
            வார்த்ைதக க்கும் நான் ாி ம் காதகத் ெதாழி க்கும் ! என்ன கஷ்டம் ! 
            என்ன கஷ்டம் ! 
 
    பால. அேதா அவர் வ கிற சப்தம் ேகட்கிற . நாம் மைறந்தி ப்ேபாம் மகாராஜா. 
            [மைறந்  ெகாள் கிறார்கள்.] 
 
    அமலாதித்யன் வ கிறான். 
 
    அம.   இ ப்பேதா, இறப்பேதா, ஈதாம் ேகள்வி:- ெதௗஷ் யமான ரதிர்ஷ்டம் 
              நம்மீ ெதய் ம் கவண்கைள ம் கைணகைள ம் ய மனத் டன்  
              ெபா ப்பேதா, அல்ல  கட ன் திைரகெளன வந்தி ம் கஷ்டங்க டன்  
             மன்றா  ப்பேதா ? இறப்ப  ? - உறங்குவ  ? - அவ்வளேவ ! அப்ப   
            உறங்குவதினால் மனத் யரங்கைள ம் உட டன் பிறந்த எண் தற்காிய  
             இயற்ைகயி ண்டாம் ன்பங்கைள ம், எல்லாம்விட்ெடாழிகின்ேறா  
             ெமன்கிற இம்  எல்ேலா ம் 
            ஆவேலா  வி ம்பத் தக்கேத ! உயிர் றப்ப  - உறங்குவ  - உறங்குவ ! 
            ஒ  ேவைள கன  காண்பேதா? ஹா! அேதா இ க்கின்ற  கஷ்டம். நாம், 
            இவ் டலாகிய பாசத்ைத நீக்கிய டன், உயிர் ரத்த ெலன் ம் உறக்கத்தில், 
            என்ெனன்ன கன  காண்ேபாேமா என்பேத நம்ைம நிதானிக்கச் ெசய்கிற . 
            இந்த ஒ  காரணம்பற்றிேய, நமக்கு ேந ம் எல்லாக் ெக திகேளா ம் நாம் 
            ெந நாள் உயிர் ெபா க்கின்ேறாம்: எவ ெனா வன் கால கதியா ண்டாம் 
            கஷ்ட நிஷ் ரங்கைள ம், அடக்கி ஆள்பவாின் அக்கிரமத்ைத ம், மதம் 
            பி த்தவர்களா ண்டாம் மான பங்கத்ைத ம், ெவ க்கப்பட்ட காத ன் 
            ெவந் யர்கைள ம், நியாயஸ்தலங்களில் ேநாி ம் காலக் கழிைவ ம், 
            அதிகாாிகளின் கர்வத்ைத ம் ேயாக்கியைத ஏ  மில்லாாிடமி ந்  
            ேயாக்கியர்கள் ெபா ைம டன் அ பவிக்கும் அவமானங்கைள ம், 
            ெபா த்தி ப்பன் இப் வியில்? - இந்த அைலச்ச ெலல்லா மின்றி தனக்குத் 
            தானாகத் தன் ஆ ைள த்  அைமதி அைடய, ெவ ம் ஊசி ம்  
            ேபா மானதா 
            இ க்க? இவ் லகவாழ் ெவன் ம் சுைமையத் தாங்கி வியர்த் க் கைளத்  
            த் த் தன் வாழ்நாட்கைள எவன் கழிப்பான்? இறந்தபின் என்னாம் 
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            என் ம் பயேம, ஒ வ  மறியாத, மாண்டவர் எல்ைலைய மீண் ம் கடவாத் 
            ேதயத்தின் எண்ணேம, நம  மனத்ைதக் கலக்கி, நாம் அறியாத ன்பங்களில் 
            ழ்வைதவிட, நாம் அ பவிக்கும் ன்பங்கைளேய ெபா த்திடச் ெசய்கிற . 
            நம் ைடய ெநஞ்சேம இவ்வா  நம்ைமெயல்லாம் ந ங்குறச் ெசய்கிற . 
            இதனாேலேய நம  சங்கற்பங்க ெளல்லாம் தம்ெமாளி ம ங்கி, ேநா ற்றவா  
            ேயாசைனக்கு இன்றியைமயா ெவ ப் கின்றன. நம  க்கியமாம்  
            ேமன்ைம ைடய ெப  யற்சிக ெலல்லாம் இவ்வாேற கலக்கப்பட் , கைர  
            த மாறி, 
            ெசய்ைக யழிந் , காாியேமன் ம் ெபயைர  மிழக்கின்றன.-ெபா  சற்ேற!- 
            அழகிய அபைல!-அணங்ேக, நீ தியானம் ெசய் ங்கால் என  பாபங்கைள 
            ெயல்லாம் மன்னிக்கும்ப  பிரார்த்திப்பாய்! 
 
    அப. என் அரேச, ெந நா ளாயின; தாங்கள் எப்ப  யி க்கின்றீர்கள்? 
 
    அம. விசாாித்ததற்காக உனக்கு வந்தனம் ெசய்கிேறன். சுகமாயி க்கிேறன், 
            சுகமாய்!-சுகமாய்!- 
 
    அப. அரேச, தங்க ைடய கியாபகத்தின்ெபா ட்  தாங்கள் எனக்குக் ெகா த்த 
            இப்ெபா ள்கைள ெயல்லாம் தங்களிடம் மீட் ம் ெகா த் வி ம்ப  ெந  
            நாள் ேகாாியி ந்ேதன். இேதா அைவகைளத் தய  ெசய்  ெபற் க்  
            ெகாள் ம். 
 
    அம. ேவண்டாம், மாட்ேடன் நான்.-உனக் ெகான் ம் ெகா க்க வில்ைல நான். 
 
    அப. உத்தம அரேச, உமக்கு நன்றாய்த் ெதாி ம் நீர் ெகா த்த . இைவகைளக் 
            ெகா க்குங்கால் என்ன இனிய ெமாழிக டன் ெகா த்தீர், இைவகைள 
            நான் ஆயிரம்மடங்கு அதிகமாய் மதிக்கும்ப ! அந்த வாசைன ேபானபின் 
            இைவகள் எனக்கு எதற்கு? நீேர வாங்கிக்ெகாள் ம். உத்தமர்க க்கு 
            ெகா த்தவர் மனம் ேகாணினால் ெகா த்த ெபா ள் விைல கூற யா 
            தனவாயி ம் ெவ க்கத்தக்கனவாம். அரேச, ெபற் க் ெகாள் ம் 
            இைவகைள, இேதா. 
 
    அம. ஆ! ஆ! நீ கற் ைடயவளா? 
 
    அப. அரேச! 
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    அம. நீ அழகுைடயவளா? 
 
    அப. அரேச, நீர் கூ வெதான் ம் எனக்கு அர்த்தமாக வில்ைல. 
 
    அம. உன்னிடம் கற் ம் அழகும் இ ப்பதனால் உன் ைடய கற்பான  
            அழகினிடம் அ கவிட லாகா . 
 
    அப. அரேச, கற் டனன்றி அழகிற்கு நலமாம் வியாபாரம் ேவ ண்ேடா? 
 
    அம.  ஆம்; உண்ைமயில்; அழகான  கற்ைப அைற க்ஷணத்தில் அழித்  அதன் 
             உ  மாறச் ெசய் ம், கற்பிற்ேகா அழைகற்றித் தன்ைனப்ேபா லாக்க வல்லைம 
             இல்ைல. இ  வைரயில் இ  எனக்கு வி த்த வாசகமா யி ந்த ,  
             இக்க காலம்  இப்ெபா  இதைன நி பிக்கின்ற . – உன்மீ   
            காதல்  ெகாண் ந்ேதன் ஒ கால். 
 
    அப். ஆம், அரேச, என்ைன அங்ஙனம் நம் ம்ப  ெசய்தீர். 
            
    அம.   நீ என்ைன நம்பியி க்க லாகா . நர்குணமான  நம  மானிட ஜன்மத்தில் 
              எவ்வள தான் ஊறியேபாதி ம் நமக்கு அழகி க்கும் அபி சிைய  
             அ டன் அழிக்கமாட்டா . உன்மீ  காதல் ெகாண்ேட னில்ைல நான். 
 
    அப. அப்ப யாயின் அதிக ேமாசம்ேபாேனன். 
 
    அம. ேபாய்வி  கன்யாமாடத்திற்கு ! பாவிகைள ஏன் ெப கச் ெசய்ய ேவண் ம் நீ ! 
            என்ைனச் சீல ைடயவன் என்  தான் சாதாரணமாகச் ெசால் வார்கள். 
            ஆயி ம் என் குற்றங்கைள ெயல்லாம் நாேன எ த் ச் கூறப் கின் என்  
            தாயார் என்ைனப் ெபறாதி ந்தால் நலெமனத் ேதாற் ம். நான் மிகுந்த  
            கர்வ ைடயவன், பழிவாங்குபவன், ேபராைசக் காரன், எனக்காளா யி க்கும்  
           என்னிடத் ள்ள ர்குணங்கைள ெயல்லாம்பற்றி நான் ேயாசிக்க ம் என்  
           மனத்திற்றிறமில்ைல, எ த் ைரக்க ம் ெசாற்க ல்ைல, அைவகைள  
           அப்யாசிக்க ம் அவகாச மில்ைல. 
            என்ைனப்ேபான்ற பாபிகள் இம்மண்ணிற்கும் விண்ணிற்கும் இைடயில் 
            ைவப்ேபால் ஏன் ெநளியேவண் ம் ? நாங்கள் எல்ேலா ம் ேக  
            ெகட்டவர்ேள ; எங்க ள் ஒ வைர ம் நம்பாேத. ேபா, வழி பார்த்  
            ஒ  கன்யா மடத்திற்கு ! - எங்ேக உன் தந்ைத ? 
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    அப.   ட்  க்கின்றார், அரேச. 
 
    அம.   ட் ேலேய கதைவச் சாத்திைவ அவைர, ட் ேலேய அந்தப் பயித்தியம் 
              இ க்கட் ம், ெவளியி ம் வந்  ெவறியாடேவண்டாம். நான் வ கிேறன். 
 
    அப.   ஈசேன! ஜகதீசேன! அவைரக் காப்பாற் ராக! 
 
    அம.   நீ க மணம் ாிவதானால் இந்த கல்ெல ப்ைபத் தான் உனக்கு  
             ஸ்திாீதனமாகக் ெகா ப்ேபன். அ ந்ததிையப்ேபால் அத்தைன அ ங்  
            கற் ைடயவளா யி ந்தேபாதி ம். அவ க்கு எப்ப ம் ஆளாக்கப்ப வாய்.  
            ேபாய்ச் ேசர் 
            ஒ  கன்யா மடத்திற்கு, நான்வ கிேறன். அல்ல  எப்ப ம் மணம் 
            ாியேவண் ெமன் றி ந்தால் ஒ  மைடயைன மணம் ாி. சிாிேத ம் 
            மதி ைடயவர்க ளறிவார்கள் நன்றாய் அவர்கைள நீங்கள் ெசய் ம்  
            ேகாலத்ைத! ேபா உடேத கன்யா மடத்திற்கு. ேபா உடேன! நான்  
            வ கின்ேறன். 
 
    அப. ஈசேன! ஜகதீசேன! இவர் மதிைய மீளச் ெசய் ராக! 
 
    அம. நீங்கள் ெசய்  ெகாள் ம் அலங்ேகாலங்கைளெயல்லாம் பற்றி நான் 
            ேகட் க்கிேறன்; ஈசன் உமக்ெகா  கத்ைதக் ெகா க்க, ேவெறான்றாய் 
            ஆக்குகிறீர்க ளைத நீங்கேள! கு க்குகின்ற , குலா கின்ற ,  
            ெகாஞ்சுகின்ற , 
            குறள் ெபயாிட் டைழக்கின்ற , பி வாதம் ெசய் விட் ப் ேபதைம 
            ெயன்கிற ; அப்பா! ேபா  ெமனக் கி ! எனக்குப் பித்தம் பி க்கச் ெசய்  
            விட்ட . ேவண்டாம் விவாக ெமன்பேத ேவண்டா மினிேமல். இப்ெபா  
            விவாகஞ் ெசய் ெகாண் ப்பவர்க க்குள், ஒ த்தி தவிர,  
            மற்றவர்கெளல்லாம் வாழட் ம். மற்றவர்கெளல்லாம் கன்னிைககளாகேவ  
            காலம் கழிக்கட் ம்.   ேபா கன்யாமடத்திற்கு! [ேபாகிறான்] 
 
    அப.   ஐேயா! எப்ப ப்பட்ட உத்தமமான இவர  மனம் இப்ப ப் பாழாய்விட்டேத! 
              ேபார் ர ைடய பராக்கிரம ம், கற் ணர்ந்தவ னறி ம்,  
              அரண்மைனவாசியின் அ ஞ்ெசாற் றிறைம ம், எல்லாம் மாண்டேத!  
              இவ்வழகிய அரசின் ெப ைம ம் மகிைம ம் உ க்ெகாண்ட ெதாத்த உத்தமர்,  
              கவிஞ க்குக் கண்ணா  ேபான்றவர், வனப்ேப வ  ெகாண் ட   
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             ேபான்றவர்,  ஆராய்ந் தறிபவர்க் ேகார் அ ைமயாம் நிதர்சனமானவர், ஐேயா!  
             இக்கைடப்பட்ட கதிக்கு வரேவண் ேமா? அவர  காத ன் கனிரசத்ைதப்  
              ப கிய காாிைகயர்க்குள் கைடப்பட்டவளாகிய காதகி நான், லகில்  
             க தற் காிய 
             அவர  த்தி த மாறி அவர் வாக்கினின் ம், இனிய நாத ைடய 
             ைணயாயி ம் சு தி கைலந்தால் அபசுரம் ேபசுவ ேபால், கா க்கு 
             ெவ ப்பான க ரமான ெமாழிகைளக் ேகட்கும்ப  ேநாிட்டேத. வ வி ம் 
             உ வத்தி ம் ஒப்பிலா இவர  யவ்வனம் பயித்தியத்தினால் இங்ஙனம் 
             பாழாகிப் ேபானைத நான் பார்க்கேவண்  வந்தேத! ஐேயா! என்ன 
             ெதௗர்பாக்கியசா  நான்! ன்பி ந்த ஸ்திதிையக் கண்ட கண்களால் 
             இக்ேகாலத்ைத ம் கண்  உயிர்தாிப்பேதா நான்! 
 
    காலேதவ ம், பாலேநச ம் ம ப ம் வ கிறார்கள். 
 
    கா. காதல்? அவன் சிந்ைத அவ்வழிச் ெசல்வதாகத் ேதாற்றப் படவில்ைல. ஆயி ம் 
            அவன் ேபசிய வார்த்ைதகளில், சிறி  மா பா ந்த ேபாதி ம் அைதப் 
            பயித்தியம் என்  கூறலாகா . அவன் மனத்தில் ஏேதா குைற கு  
            ெகாண் க்கின்ற ; அைதப்பற்றி எந்ேநரம் சிந்திப்பதால் இவ்வா   
            ஒ வாறாய் 
            இ க்கின்றான். அவ்விஷயம் ெவளியாகுங் காலத்தில் ஏதாவ  விபாீதம் 
            சம்பவிக்குெமன்ேற எனக்குச் சந்ேதகமா யி க்கின்ற . அைதத் த க்கும் 
            ெபா ட்  இவ்விதம் நான் விைரவில் தீர்மானம் ெசய்தி க்கின்ேறன். 
            நமக்குப் பாக்கியா யி க்கின்ற கப்பத்ைத வாங்கிவ ம் ெபா ட்  அவன் 
            உடேன சிங்களத்திற்குப் றப்படட் ம். ஏேதா இவன் மனத்தில் கு  
            ெகாண் ப்பைதப்பற்றி இவன் எந் ேநர ம் ேயாசித் க் ெகாண்ேட 
            யி ப்பதனால் இவன் இவ்வா  சுபாவம் மாறி இ க்கச் ெசய்கிற ; 
            திைரகட ன் மீ  ெசன்  நானா ேதசங்கைள ம் அைவகளி ள்ள  
           அநந்தமான  வஸ் க்கைள ம் காண்பானாயின் அ  அவன் மனத்ைத விட்   
            நீங்கினா ம் நீங்கலாம். நீ என்ன நிைனக்கின்றாய் இைதப்பற்றி? 
 
    பால. அ  ஒ  நல்ல ேயாசைனதான். ஆயி ம் அவர  யரத்திற்கு ஆரம்ப ம் 
            ஆதிகாரண மா யி ப்ப  ைககூடாக் காதேல என்  கட்டாயமாய் 
            நம் கின்ேறன். - என்ன அபலா? அரசகுமாரர் அமலாதித்யர் கூறியைத 
            எங்களிடம் ெசால்ல ேவண் யதில்ைல. எல்லாவற்ைற ம் நாங்கேள 
            ேகட்ேடாம். - மகாராஜா, தங்க ளிச்ைசப்ப ேய ெசய்யலாம் ; ஆயி ம் 
            தங்க க்குச் சம்மதமானால் நாடகமான டன் அவ ைடய தாயாராகிய 
            மகாராணிேய, தனியாக வரவைழத்தவைர, அவர  யரத்தின் காரணத்ைதக் 
            ேகட்டறி யட் ம். மகாராணியவர்கள் ேநராகேவ நன்றாய்க் ேகட்கட் ம். 
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            உங்கள் உத்தரவின்மீ  நான் அவ்விடத்தில் மைறந்தி ந்  அவர்க க்குள் 
            நடக்கும் சம்பாஷைன ெயல்லாம் ெசவி ெகா த் க் ேகட்கிேறன்.  
            அவர்களா ம் அவர் மனத்ைத யறிவ தசாத்தியமானால் பிறகு சிங்களத்திற்  
           க ப் ம், அல்ல  தங்கள் சித்தத்தின்ப  எவ்விடத்திலாவ  காவ ல்  
           இ த் ம். 
 
    கா. அப்ப ச் ெசய்தேல தகுதி ! உத்தமர்க க்கு உன்மத்தம் பி த்தால் உடேன 
            பாிஹாரம் ேதடாவி ன் விபாீதம் உண்டாம். 
            [ேபாகிறார்கள்.] 
 
    காட்சி கிற . 
    --------------------------- 
 

ன்றாவ  அங்கம்: இரண்டாவ  காட்சி 
         
    அரண்மைனயி ேலார் அைற. 
            அமலாதித்ய ம், ன்  ேவஷதாாிக ம் வ கிறார்கள். 
 
    அம.   நான் வகுத்த வண்ணம் உம  வசனங்கைள நாவினில் நயம் பட 
              வழங்கும்ப  உம்ைம ேவண் கிேறன். உங்க ள் அேநகர் உைரப்ப ேபால் 
              அவ்வசனங்கைள வாய்விட் க் கத் ராயின் அைதவிட பட்டணங்களில் 
              பைற சாற் ம் ெவட் யாைனக்ெகாண்  நான் வைரந்தைதப் பகர்ந்திடச் 
              ெசய்ய நான் வி ம் ேவன். காற்ைற ெவட் வேதேபால் உம  ைகயினால் 
              அதிகமாய் அபிநயிக்காதீர், அபிநயம் அைனத் ம் அைமந்ததா  
              யி க்கேவண் ம். இ ேபான் ழங்கி, சண்ட மா தெமன வ ம் உம   
              ெரௗத்திரம் த ய ஆேவசங்களி ம், ஓர்வித அடக்கத்ைத வகித்தவராய்,  
            அத்  மீறா  ஒ ங்கிைன உைடயவரா யி த்தல் ேவண் ம். ஆ ! ஜகீர்த்தி  
            ெயான்ைறப் ைனந்த ெகாட்டாப் ளிையப் ேபான்ற ேவஷதாாி ெயா வன் 
           ஆேவசம் ெகாண்டவனாய்,  அட்டகாசம் ெசய் , ெப ம்பா ம் அர்த்த மில்லா  
            அபிநயங்கைள ம் ஆரவாரக் கூச்சல்கைள ேம அதிகமாய் வி ம் ம் அற்ப  
            ஜனங்களின் கா கள் பிளந்  ேபாம்ப  கத் வைதக் கா ங்கால், என்  
            மனெமல்லாம் ண்ப கின்ற . 
            இராட்சதர்கைளத் ேதாற்க க்கச் ெசய் ம் அப்ப ப்பட்ட ஒ வைன 
            டப்பத்தால் அ த் த் ரத்த வி ம் ேவன் நான். அ  இரண்யகசிைப எளிய 
            குள ைடயவ னாக்குவதாகும். உமைம ேவண் கிேறன், அைத விட்ெடாழி ம். 
 
    -நா. அப்ப ேய ஆகட் ம், அரேச. 
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    அம. ஒன் ம் ெசய்ய  த ேபா ம் நிற்கேவண்டாம். உம  பகுத்தறி ம் அறிேவ 
            உங்க க்கு உபாத்தியாயரா யி க்கட் ம். வார்த்ைதக்குத் தக்கப  அபிநயம் 
            இ க்க ேவண் ம், அபிநயத்திற்கு அைமந்தப  வார்த்ைத வழங்க ேவண் ம். 
            இதில் நீர் க்கியமாய்க் கவனிக்க ேவண் ய , சுபாவத்தின் அத்  
            மீாிப்ேபாகாைமேய ; ஏெனனில் அவ்வா  அத்  மீறிப் ேபாவ  நாடக 
            மா வதின் தாற்பாியத்திற்ேக ற்றி ம் வி த்தமாகும். ற்காலத்தில் நாடக 
            மா வதின் க்கியமான ெபல்லாம் உலகத்தில் உள்ளப  நடப்பைதக் 
            கண்ணா யில் எ த் க் காட் வ ேபால் காட் வதாகேவ யி ந்த , 
            தற்காலத்தி ம் அப்ப த்தானி க்கின்ற . நற்குணத்திற்கு அதன் உ வம் 
            இப்ப ப் பட்டெதன் ம், ெவ ப்பிற்கு அதன் பிம்பம் இத்தைகய ெதன் ம், 
            அந்தந்தக் காலத்  பங்கைள ம் நடத்ைதகைள ம் அப்ப  அப்ப ேய 
            எ த் க் காட் வேத அதன் க த்தாகும். இைதச் ெசய்வதில், அத்  மீறினா ம் 
            அளவிற்குக் குைறந்தா ம், பாமர ஜனங்க ள் பலாிைன நைகத்திடச் 
            ெசய்தேபாதி ம், த்திசா க ைடய சித்தத்ைத வ த்த மைடயச் ெசய் ம். 
            அறி ைடேயான் ஒ வன் அ  தகா  எ ம் ஒ  ெமாழிேய, அறிவிலா ஆயிரம் 
            ெபயர் ெகாண்டா வைதவிட, ேமலானெதன உம்மால் ெகாள்ளப்பட  
            ேவண் ம். 
            அந்ேதா ! சில நாடகத்ைத ஆ ம் ேவஷதாாிகைள நான் பார்த்தி க்கிேறன். – 
            அவர்கைள ஏைனயவர் கழ ம் ேகட் க்கிேறன், அ ம் அதிகமாய் ; 
            அதிக ஷணமாய்க் கூறாவிடத் , அவர்களிடம் நம்மவர  குர மில்ைல, 
            நைட மில்ைல ; நம்மவைரப்ேபா மில்ைல, நாகாீக மற்ற 
            மிேலச்சர்கைளப்ேபா  மில்ைல, மனிதர்கைளப் ேபா ேம யில்ைல ; 
            இப்ப ப்பட்டவர்கள் கூச்ச ட் க் கூத்தா வைதக் கா ங்கால் பிரம்மேதவன் 
            ேவண் ெமன்  ம ஷ்ய ஜன்மத்திற்க்குத் தி ஷ் ப் பாிகாரமாய் அதற்கு 
            மா பாடாய் இவர்கைள சி ஷ் த் தி க்கேவண் ெமன்   
           நிைனத்தி க்கிேறன். ம ஷ்ய சுபாவத்ைதேபால் ந ப்பதில் அத்தைன  
           ஆபாசம் ெசய்தார்கள். 
 
    -நா. ஏறக்குைறய அவற்ைறெயல்லாம் எங்க ள் தி த்திவிட்ேடாெமன 
            எண் கிேறன். 
 
    அம. ற்றி ம் தி த்திவி ம் அைத ; உங்க க்குள் வி ஷகன் ேவஷம் 
            தாிப்பவர்கள், அவர்கள் எவ்வள  ேபசேவண் ெமன எ தியி க்கிறேதா 
            அதற்குேமல் ஒன் ம் ேபசேவண்டாம். அவர்க ள் சிலைரப் பார்த்தி க்கிேறன், 
            அவர்கள் பாமர ஜனங்க ள் சிலர் நைகத்தி ம் வண்ணம், ஒ  காரண மின்றி 
            தாங்கேள நைகக்க ஆரம்பிப்பார்கள், இதனால் நாடகத்தின் க்கியமான பாகம் 
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            ஏதாவ ெதான்  தைடபட்  நிற்கும் அதற்குள் ; இ  ெப ம் டத்தனமாம், 
            அப்ப ச் ெசய் ம் அந்த வி ஷக ைடய, தன்ைனக் காட் க் ெகாள்ள 
            ேவண் ெமன் ம் அற்பத்தனமான ேபராைசைய அ  காட் கிற . ேபா ர், 
            சீக்கிரம் சித்த மா ர் - 
            [ேவஷதாாிகள் ேபாகிறார்கள்.] 
 
    பாலேநசன், ராஜகாந்தன், கிாிதரன் வ கிறார்கள். 
 
    என்ன, ஐயா, ேகட்கப் ேபாகின்றாரா மகாராஜா இந்தக்கைதைய ? 
 
    பால. ஆம், மகாராணி ங்கூட, அ ம் உடேன. 
 
    அம. ஆனால் ஆட்டக்காரர்கைள அவசரப்ப த் ம். 
            [பாலேநசன் ேபாகிறான்.] 
 
    நீங்க ம் ெபாய் ாிதப் ப த் கின்றீர்களா இவர்கைளச் சற் ? 
 
    ரா-கி. அப்ப ேய ஆகட் ம் அரேச. [ேபாகிறார்கள்.] 
 
    அம. யார் அங்ேக ? ஹாிஹரா ? 
            [ஹாிஹரன் வ கிறான்.] 
    ஹ. இேதா இளவரேச, காத் க்ெகாண் க்கின்ேறன். 
 
    அம. அப்பா, ஹாிஹரா, நான் இ வைரயில் சம்பாஷித் தறிந்தவர்க க்குள் 
            உன்ைனவிட உத்தமைனக் கண்ேட னில்ைல. 
 
    ஹ. ஐேயா, என் இளவரேச, - 
 
    அம. அப்ப யல்ல, நான் உன்ைன கஸ் தி ெசய்கிேறன் என்  எண்ணாேத, 
            உண ம் உைட ம் உதவ இ க்கும் வ ம்ப  ெயல்லாம் சந்ேதாஷ ள்ள 
            மனம் ஒன்ேற உைடத்தாயி க்கின்ற, உன்னிட மி ந்  நான் அைடயலாம் 
            எனக் ேகா ம் பலன் என் ள  ? ஏைழக க்கு கமன் இயம் வேதன் ? 
            அர்த்தமில்லா ஆடம்பரத்திடஞ் ெசன் ேத ெனா கும் நா ைடயவர் நய 
            வஞ்சகம் ேபசட் ம்; கஸ் தி ேபசி ன் க்கு வரக்கூ ய இடங்களில் 
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            ழந்தா ளிட் ப் பணியட் ம். நான் ெசால்வ  ேகட்கிறதா ? வி ம்பியைத 
            வாிக்கச் சுதந்தர ண்டான தல், மனிதர்கைளப் பகுத் தறி ஞ் சக்தி 
            ண்டானபின், என் னா யிரான  உன்ைனேய தனக்குச் ெசாந்தமாக 
            நா ய . ஏெனனில் நீ எல்லாத் ன்பங்கைள ம் அ பவித் ம் ஒன்ைற ம் 
            அ பவியாதவன் ேபா க்கிறாய். இன்ப ன்ப மிரண்ைட ம் சமமாகப் 
            ெபா த் ச் சந்ேதாஷிக்கின்றாய். அதிர்ஷ்டமான  தன் இச்ைசப்பட 
            ஆட் விக்க இடங் ெகா க்காமல், ஆைசப் ெப க்க ம் அறி ம் ஒ ங்ேக 
            ஐக்கிய மாகிய மனிதர்கேள சுகிகள் ; மனம் ேபானவழி மதிையச் ெச த்தாத 
            மனிதைன எனக்குச் காட் , அவைன என் ஹி தயத்தில், என் ஹி தயத்தின் 
            ஹி தயத்தில், ைவத் ப் சிக்கின்ேறன் உன்ைனப் சிப்ப ேபால்.  
            இப்ெபா  நான் ெசால்ல வந்த விஷயத்திற்கு இெதல்லாம் அதிகம்.  
           இன்ைறய தினம் மகாராஜாவின் ன்பாக ஒ  நாடகம் நடக்கப் ேபாகின்ற .  
           அதில் ஒ  பாகம் என் தந்ைத மாித்த விஷயத்ைதப்பற்றி உன்னிடம் நான்  
            உைரத்தி க்கின்ேறேன, 
            சற்ேறறக் குைறய அைதப்ேபாலேவ யி க்கும். நான் உன்ைன ேவண் க் 
            ெகாள்வ , அந்தப் பாகம் நடக்கும்ெபா  உன் அந்தராத்மாைவக் ெகாண்  
            என் சிறிய தந்ைதைய நீ கவனிக்கேவண் ம் என்ேற. அவர் மனத்தில் மைறத்  
            ைவத்தி க்கும் அவர  குற்றமான  எந்த விதத்திலாவ  அவர் வாய் வழியாக 
            ெவளியாகா விட்டால், நாம் பார்த்த ேபய் ேபசிய தவ்வள ம் ெபாய் ெயன்  
            ஒப் க்ெகாண் , என் ெகட் ப்ேபாயி க்கும் த்திைய ம் ெகால்லன  
            உைலக்கடத்திற்கு அ ப்பலாம். அவைர நன்றாய் கவனித் ப் பார். நா ம் 
            ஆணி யைரந்த ேபால் அவர  கத்ைதவிட்  என் கண்கைள எ க்கா  
            பார்த் வ கிேறன். பிறகு, அவர் கக் குறிப்பினால் நா மறிந்தைதப் 
            பற்றி கலந்  ேபசுேவாம். 
 
    ஹ. ஆகட் ம் அரேச, நாடகம் நடக்கும்ெபா  அவர் கத்தி ப்பைத நான் 
            கண் பி யா  ைகேசார வி ேவ னாயின் காணாமற் ேபானதற்கு நான் 
            உத்தரவாதம் ெசய்கிேறன். 
 
    அம. அேதா நாடகத்திற்கு எல்ேலா ம் வ கிறார்கள். நான் ஒ வாறா யி க்க 
            ேவண் ம். ஓர் இடம் பார்த் க் ெகாள் உனக்கு - 
 
    சங்கீதம். காலேதவன், ெகௗாீமணி, பாலேநசன், அபைல, 
            ராஜகாந்தன், கிாிதரன், மந்திாிகள், வ கின்றனர். 
            ேசவகர்கள் பந்தம் பி த் க்ெகாண்  வ கின்றனர். 
 
    கா. நம திளவரசன் அமலாதித்யன் எப்ப  யி க்கின்றான்? 
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    அம. மிக ம் நன்றாய் இ க்கின்றான், ச்சு விட் க்ெகாண் . வாய்  பட்சணம் 
            வயி  க்கம்.- வான் ேகாழிையப்ேபால். 
 
    கா. இந்தப் பதி க்கும் எனக்கும் சம்பந்த மில்ைல அமலாதித்யா, இந்த 
            வார்த்ைதகள் என் ைடயைவ அல்லேவ? 
 
    அம. அல்ல, என் ைடய  மல்ல இப்ெபா .- [பாலேநச க்கு] 
            ஐயா, தாங்கள் ஒ  ைற கலா சங்கத்தில் நாடக மா யதாகவா 
            ெசால் கிறீர் ? 
 
    பால. ஆம் அரேச, அங்ஙனேம ெசய்ேதன் ; நான் ஆ ய  நன்றாய் இ ந்த  என்  
            எல்ேலா ம் ெசான்னார்கள். 
 
    அம. என்ன ந த்தீர் நீர் ? 
 
    பால. நான் ஹிரன்யனாக ந த்ேதன். மகாவிஷ்  நரசிம்மாவ தாரம் எ த்  
            என்ைனக் ெகான்றார். 
 
    அம. அடடா ! இப்ப ப்பட்ட ஹிரண்யாசுரைனக் ெகால்வதற்கு அவர் அத்தைனக் 
            கஷ்டப்பட்ட  தவ .- நாடக பாத்திரங்கெளல்லாம் சித்தமா 
            இ க்கின்றார்களா ? 
 
    ரா. ஆம், அரேச; தங்க ைடய உத்தர க்காக காத்தி க்கிறார்கள். 
 
    ெகௗ. கண்ேண, அமலாதித்யா, இப்ப  வா. என் பக்கத்தி ட்கார். 
 
    அம. இல்ைல அம்மணி, என்ைன மன்னிக்கேவண் ம். என்ைன வ க்கும் காந்தம் 
            இேதா இ க்கின்ற . 
 
    பால. [அரசனிடம்] உம் உம் ! கவனித்தீரா அைத ? 
 
    அப. அரேச, என்ன மிக ம் உற்சாகத்ேதா க்கின்றீர் ? 
 
    அம. யார் ? நானா? 
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    அப. ஆம், அரேச. 
 
    அம. ஈசேன ! ஈசேன ! நான் ஒ  அகஸ்யக்காரன்தாேன ! நர மனிதன் நைகத்த 
            வண்ண மிரா  ேவெறன்ன ெசய்யக் கூ ம் ? அேதா பார், என் தந்ைத இறந்  
            இரண்  நாழிைக யாகவில்ைல, என் தாயார் என்ன சந்ேதாஷமா 
            யி க்கின்றார்கள். - 
 
    அப. இல்ைல அரேச, இரண் ரண்  நான்கு மாதங்க ளாயினேவ. 
 
    அம. அவ்வள  நா ளாய்விட்டதா ? ஆனால் இந்த அலங்ேகால ெமன்னத்திற்கு, 
            நான் நல்ல ஆைட யாபரணங்கைள அணிய ேவண் ய தான் ! ஈசேன ! 
            இரண்  மாதங்க க்கு ன் இறந்தவைர இன் ம் மறவா தி ப்பதா ? 
            இப்ப யானால் மகாத்மா யாரவ  மாித்தால் அவர் கியாபகம் மண்மீ  
            ஆ மாதம் வைரக்கும் நிைலத் தி க்குெமன்  எண்ணலாம். ஆனால் அவர் 
            ேகாயில்கள் கட்டேவண் ம், இல்லாவிட்டால் மாித்த மண் குதிைரைய 
            மறந்தி வேதேபால் அவைர ம் மறந் ேபாவார்கள் ஜனங்கள் ! 
 
    [சங்கீதம், அபிநயம், ஒ  அரச ம் அரசி ம் மிகுந்த காதேலா  வ கிறார்கள். 
            ஒ வைர ஒ வர் கட்  அைணக்கின்றனர். அவள், பாதத்தில் பணிந் , 
            தான் மிக ம் ஆைசேயா ப்பதாகத் ெதாிவிக்கின்றாள். அவன் அவைள 
            வாாி எ த்  தன் தைலைய அவள் க த்தின்மீ  சாய்க்கின்றான். பிறகு 
            ஷ்ப சயனத்தின்மீ  ப த் க் ெகாள் கிறான். அவள், அவன் உறங்குவைதக் 
            கண்  விட் ப் பிாிகிறாள். உடேன ஒ வன் வந் , அரசன  மகுடத்ைத 
            வாங்கி, அதற்கு த்தமிட்  அரசன் காதில் ஓர் விஷயத்ைதச் ெசாாிந் விட் , 
            ெவளிேய ேபாகிறான். அரசி வந் , அரசன் இறந்  கிடப்பைதக் கண் , 
            ேதம்பித் ேதம்பி அ வ ேபால் அபிநவிக்கின்றாள். விஷதாாி இரண்  
            ன்  ஊைமக டன் வந்  அவ டன் க்கப்க வ ேபால் காட் கிறான். 
            சவத்ைத எ த் க்ெகாண்  ேபாய்வி கிறார்கள். விஷதாாி அரசிக்கு 
            ெவகுமதிகள் ெகா த்  தன்ைன மணக்கும்ப  ேவண் கிறான். த ல் 
            வி ப்ப மில்லாதவள்ேபாற் காட் , வில் அவன் காத யாக ஒப் க் 
            ெகாள் கிறாள். [ேபாகிறார்கள்] 
 
    அப. அரேச, இதற்கு அர்த்த ெமன்ன? 
 
    அம. இ வா? இ  கண்கட்  வித்ைத ெயன்  ெபயர்; கபடம் என்  அர்த்தம். 
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    அப. ஒ  ேவைள நடக்கப்ேபாகின்ற நாடகத்தின் கைதயின் குறிப்பா யி க்கலாம். 
 
    சூத்திரதாரன் வ கிறான். 
 
    அம. இேதா இவனால் நாம் அறிேவாம், ேவஷதாாிகள் இரகசியமா யி க்க 
            யா , அவர்கள் எல்லா வற்ைற ம் ெசால்  வி வார்கள். 
 
    சூ. எம் ெபா ட் ம் எம  நாடகத்தின் ெபா ட் ம், இங்ேக தய  ெசய்ய 
            உம்ைம வணங்கி, கவனமாய்க் ேகட்க, ேவண் க் ெகாள் கிேறாம். 
    [ேபாகிறான்] 
 
    அம. இெதன்ன நாந்தியா? நல்லதங்காள் பாட்டா? 
 
    அப. சு க்கமா யி க்கிற  அரேச. 
 
    அம. காாிைகயின் காதைலப் ேபால். 
 
    அம. இரண்  ேவஷதாாிகள் அரச ம் அரசி மாக ேவடம் ண்  வ கிறார்கள். 
 
    ேவ- அ. பிாிய சகி ! நம் மி வ க்கும் விவாகம் என்கிற யாெதா  கல்யாணமாகி, 
            ெசௗரமான வர்ஷக் கணக்கில் சுத்தமாய் ப்ப ம் சாந்திரமான மாசக்  
            கணக்கில் சகஜமாய் பன்னி  ப்ப ம் ஆய்விட்ட  என்பைத நீ  
            அறிந்தி க்கிறா யல்லவா ? இப்ெபா  நீ என்ன ெதாிவிக்கின்றாய் ? 
 
    ேவ-அரசி. பிராணநாத் ! அன்னவர்களான சூர்ய சந்திரர்கள் ம ப ம் அத்தைன 
            ைற இப் ப் பிரதட்சணம் ெசய்தேபாதி ம் நம் ைடய ஆைசயான   
            ேகவலம் குைறயப் ேபாகின்றதில்ைல. ஆயி ம் பிராணநாத் ! அ யாள் என்ன  
            ெசால்லேபாகின்ேறன். ன் ேபா ல்லாமல் வர வர உம  கமான  வா  
            இ க்கின்ற . அைதப் பார்க்க அ யாள் எனக்கு மிக ம் பயமா இ க்கின்ற . 
            ஆயி ம் பிராணநாத் ! ஒ  விஷயம். எனக்குப் பயமா இ க்கின்றேத என்  
            தாம் கிேலசம் ெகாள்ள லாகா . யா  காரணம் பற்றி ெயனில் ஸ்திாீக க்கு 
            கவைல ெயன்னப்பட்ட ம் காதல் என்னப்பட்ட ம் அதிகமா யி ந்தேபாதி ம் 
            யாெதா  சமமா யி க்கின்ற . அ யாள் தம்மீ  ெகாண் க்கும் யாெதா  
            காத ன் அள  தமக்குத் ெதாிந்ேத யி க்கின்றதல்லவா ? அந்த யாெதா   
           காதல் எவ்வள வி க்கின்றேதா அவ்வளேவ யாெதா  பய  மி க்கின்ற .  
           யாெதா  காதல் அதிகமா யி க்கு மிடத்தில்கிஞ்சித் சந்ேதகத்திற் கிடம்  
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           ெகா த்தா ம் அதான  யாெதா  பயத்ைதத் த கின்ற . இவ்வா  அற்ப  
           விஷயங்கேள அதிக பீதிைய விைளப்பதானால் அவ்விடத்தில் அடங்காக்  
           காதல் அபாிமிதமா யி க்கின்றெதன்  அன்னவர் கூறியப  உ தியாய்  
           நா ம் கூறக்கூ ம். 
 
    ேவ-அ. அஸ்  ! ஆயி ம் என்ன ெசய்ேவன் பிாியசகி ! உன்ைன விட்  நான் 
            பிாியேவண் ம். அ ம் சீக்கிரத்தில் ; என  நா , நரம் , நிணம், ேதால், 
            ெகா ப் , தைச, என்னப்பட்ட இைவயான க ெளல்லாம் தம் தம் நிைல 
            தளர்ந்  ேபாயி க்கின்றன. ஆகேவ எனக்குப் பிற்காலம் இவ் லகமாகிய 
            மியின் கண் நீ, நீ ழிகாலம் சுகமாய் வாழ்வாயாக ! என்ைனப்ேபான்ற 
            காதல் குன்றாக் கணவ ெனா வைன ம் ெபற் - 
 
    ேவ-அரசி. சிவ ! சிவ ! ேபா ம் நி த் ம் அைத பிராணநாத் ! என்ன வார்த்ைத 
            ெதாிவித்தீர்கள் ! அ யாள் கனவி ம் அப்ப ப்பட்ட காதகமாகிய பாதகத்ைத 
            மனசார ஸ்மாிக்க மாட்ேடன் என்ப  நிச்சயம். ம ைற நான் யாெதா  
            கணவைன வாிப்ேபனாயின் மண்மீ  நான் நாசமாய்ப் ேபாகட் ம், மற்ெறா  
            கணவைன வாிப்பவள் யாெதா  தல் கணவைனக் ெகான்றவேள  
            என்பதற்குக் ெகாஞ்சேம ம் சந்ேதக மில்ைல. 
 
    அம. [ஒ  றமாக] ஐேயா பாவம் ! ஐேயா பாவம் ! 
 
    ேவ-அரசி. யாெதா  தல் கணவன் ம ந்தபின் மற்ெறா  கணவைன யாெதா  
            காாிைக ேகா வா ளாயின் அ  காத னால் அன் , ேவ  யாெதா  அற்பக் 
            காரணத்தா க்கேவண் ம். ஏவஞ்ச, மற்ெறா  கணவைனப் பஞ்சைணயில் 
            நான் த்தமி ேவ னாயின் ம ந்த யாெதா  கணவைன ம ப ம் 
            ெகால்பவ ளாேவன். 
 
    ேவ-    அரசி. அஸ்  ! அப்ப ேய இ க்கட் ம், ஆயி ம் நீ கூ கிறப ேய  
              இப்ெபா  நினக்கின்றாெயன்  நா ம் நம் கிேறன், அட் யில்ைல.  
             ஆயி ம் ஒ  வார்த்ைத, நாம் ெசய் ம் தீர்மானங்களி ந் ம் நாம்  
             எத்தைன ைற தவாிப்ேபாகிேறாெமன்  நீ ேயாசிக்க ேவண் ய .  
            திடசித்தமான  கியாபக சக்திக் க ைம ; ர்க்கத்தினின் ம் பிறந்ததாயி ம்  
            வன்ைமயிற் குைறந்ததாம். காயான  மரத்தினில் நிற்கும், ப த்த டன்  
             தாைனக் கீேழ வி ம், 
            அ ேபால இ ம். நமக்கு நாேம ெகா க்கேவண் ய கடைன நாம் மறந்திட 
            ேவண் ய  அதி அவசியேம. ேகாபாேவசத்தில் நாம் ெசய்யேவண் ெமன 
            நாம் ேகா கிற ஓர் விஷயம், அக் ேகாபம் ஆறிய டன், அக் ேகாாிக்ைக ம் 
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            இழக்கின்ற  ; யாெதா  சந்ேதாஷேமா க்கேமா, அதன் 
            ெகா ைமயினாேலேய 
            அ  சம்ஹாிக்கப்ப கின்ற . சந்ேதாஷம் அதிகமாயி க்குமிடத் , க்க ம் 
            அதிகமாய்ப் பாராட்டப்ப கின்ற . அற்ப விஷயங்களி ெலல்லாம், க்கம் 
            சந்ேதாஷ மைடகிற , சந்ேதாஷம் க்க மைடகிற . இவ் லகமான  
            என் ம் நிைலயானதன் . ஆகேவ, நம  ஆைச ம் நம  அதிர்ஷ்டத் டன் 
            மா வ  ஆச்சாியகர மன் , ஏெனனில், ஆைசயான  அதிர்ஷ்டத்ைதப் பின் 
            ெதாட கின்றேதா, அல்ல  அதிர்ஷ்டமான  ஆைசையப் பின்  
           ெதாட கின்றேதா, என் ம் ேகள்வி, ேகவலம் மனிதரால் இன் ம்  
            தீர்மானிக்கப் படவில்ைல. சம்பத் ைடயான் ஒ வன் அதைன  
           இழப்பானாயின் அவன  சகல நண்பர்க ம் அவைன விட் ப்  
            பறந்ேதா கின்றனர் என்பைத நீ காண்பாய். வறிஞன் ஒ வன் 
            ெசல்வ ைடயவ னாயின், அவன  விேராதிக ம் அவ க்கு நண்பர்களா- 
            கின்றனர் விைரவினில், ஆகேவ இவ்வா  ஆைசயான  அதிர்ஷ்டத்ைதப் 
            ெபா த்த தாகின்ற . குைறெயான்  மில்லா க்குச் சிேநகிதர்கள்  
            குைறவில்ைல, 
            ேக ற்ற கால் கிைளஞைர நா பவன், உடேன அவர்கைளத் ேவஷிகளாக 
            மாற் கிறான். ஆகேவ ஒ ங்காய் நான் ஆரம்பித்த இடத்தில் க்கு மிடத் , 
            அன்னவர் கூறி யி க்கிறப  நாம் எண் வ ேதார் விதம், ஈசன் எ தியேதார் 
            விதமாய் கின்ற . ஆகேவ தாற்பர்யம் யா ? நம  எண்ணங்களால் 
            பயனில்ைல; த ல் ேயாசிப்ப  நம் ைடய ெதாழில், வில் ப்ப  
            அந்த ஈசன் ெதாழில். ஆகேவ தற்காலம் இப்ெபா  நீ இரண்டாம் கணவைன 
            க மணம் ாியமாட்ேடாெமன்  க கிறாய். தல் கணவ டன் அந்த 
            எண்ணம் வ ம் மாண் ேபாகும் என்பதற்கு யாெதா  சந்ேதக  மில்ைல. 
 
    ேவ-அரசி. அ யாள் ஒ ைற ைகம்ெபண்ணானபின் ம ப ம் யாெதா  
            மணப்ெபண்ணாேவ னாயின், அ யாள் உண் ம் உணேவ உதவேவண்டா 
            ெமனக்கு. அன்னவர்களான இச்சூாிய சந்திரர்கள் எனக் ெகாளிதர ேவண்டாம். 
            எண் கண்க க்கு நித்திைர என்பேத இல்லாமற் ேபாகட் ம். என் ேகாாிக்ைக- 
            கெளல்லாம் பாழாகட் ம். என் எண்ணங்கெளல்லாம் ெகடட் ம். 
            சிைறயி டப்பட்ட யாெதா  றவிையப்ேபால் நான் ன்ப ம பவிக்கட் ம். 
            அ யாள் எைத வி ம்பியேபாதி ம், இன்பத்ைத ெயல்லாம் பாழாக்குந்  
            ன்பேம அதனிடம் கு ெகாண்  அைதக் குன்றச் ெசய்யட் ம். பிராணநாத் !  
           இவ் லகத்தி ம் ம  உலகத்தி ம் அ யாள் மாலாதசஞ்சலத்திற்கு மீளா  
            ஆளாக்கப்படட் ம்! 
 
    அம. இனி அந்த சத்தியம் தவ வா ளாயின் ? 
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    ேவ-அ. மஹத் சந்ேதாஷம், சபாஷ் ! நன்றாய்ச் சத்தியம் ெசய்தி க்கிறாய் ! 
            கண்மணி ! இங்ேக நான் சற்  தனித் தி க்கின்ேறன். எனக்கு என்னேமா 
            ஒ வாறா யி க்கின்ற . சற்ேற நித்திைர ெசய்  நீ த்தி க்கும்  
            இப்ெபா ைதப் ேபாக்க இச்சைசப்ப கின்ேறன். [ப த் றந்குகின்றான்.] 
 
    ேவ-அரசி. சுகமாய் நித்திர ெசய் ராக ! எக்கால ம் ரதிர்ஷ்டமான  
            நம்மி வைர ம் பிாிக்கா தி க்குமாக ! [ேபாகிறாள்.] 
 
    அம. அம்மா, எப்ப  இ க்கின்ற  உமக்கு இந்த நாடகம் ? 
 
    ெகௗ. அவள் அதிகமாய் பாசாங்கு ெசய்கிறாள் என்  ேதாற் கின்ற ெதனக்கு. 
 
    அம. ஏ ! எப்ப ம் அவள் வார்த்ைத தவறமாட்டாள். 
 
    கா. கைத வ ம் ேகட் தி க்கின்றைனயா ? இதில் ஒன் ம் தவறான 
            விஷயமில்ைலேய ? 
 
    அம. இல்ைல இல்ைல, விைளயா கிறார்கள், அவர்கள் விைளயாட்டாக 
            விஷமி கிறார்கள். அதில் தவெறன்பேத யில்ைல தரணியின் மீ . 
 
    கா. இந்த நாடகத்தின் ெபய ெரன்ன ? 
 
    அம. எ  பி க்கும் ெபாறி, ஏன் என்பீர்கேளா ? ஒ  அலங்காரம் பற்றி. ணா 
            நகரத்தில் நடந்த ஒ  ெகா ங் ெகாைலையப் பற்றிய கைத. அந்த அரசன் 
            ெபயர் கானேசகரன். அவன  மைனவி பாபவதி. எல்லாம் விவகாரமாய்ப் 
            பார்ப்பீர் விைரவில்.- மிகுந்த அநியாயமான விஷயம், அதனால் என்ன ? 
            மகாராஜாைவ ம் எங்கைள ெயல்லாம் ேபான்ற மாசற்ற  
            மன ைடயவர்க க்கு ஆவெதன்ன அதனால் ? 
            குற்ற ள்ள ெநஞ்ேச கு  கு  என் ம், குனசா களாகிய நமக் ெகன்ன 
            ெக தி ! 
            ேலாகேநசன் வ கிறான். 
            இவன் ேலாகேநசன் என்பவன், அந்த அரசன் தைமயன் தல்வன். 
 
    அப. அரேச, தாம் சூத்திரதாரைனவிட ேமலாக இ க்கின்றீேர ! 
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    அம. ெபாம்ைமக் கூத்தா வைதக் காண்ேபனாயின் உனக்கும் உன் காத க்கும் 
            உள்ள அர்த்தத்ைத உைரப்ேபன். 
 
    அப. ஒ  விஷயத்தில் ேமம்பட்ட  மற்ெறா  விஷயத்தில் கீழ்ப்பட்ட ***** 
 
    அம. அப்ப த்தான் உங்கள் கணவைர ம் நீங்கள் மதிக்கேவண் ம். 
            ஆரம்பி, ெகாைலக் கஞ்சாக் ெகா ம்பாபி, கத்ைதச் சுளிப்ப  அப் றம் 
            இ க்கட் ம், ஆரம்பி-வா - பிணத்ைதப் பி ங்கித் தின்ன ேபய்க ெளல்லாம் 
            ெகாக்காிக்கின்றன. 
 
    ேலா. ஈர மில்லா ெநஞ்சம், ஏற்றதான ைககள், தகுந்த ஔஷதம், காலம் ைககூ ய , 
            கவனிக்க ேவ  பிராணி யில்ைல ! தக்க சமயம் ! எல்லாம் ஒ ங்ேக வாய்த்த  ! 
            கிரஹண காலத்தில் க ம் பாம் கள் கக்கிய கால விஷத்ைத ெயல்லாம் 
            கலந்  ன்  ைற டம் ேபாட் , ன்  ைற காய்ச்சி, அதன் சாரத்ைதத் 
            ேதர்ந்ெத த்த ஆலகால விஷேம ! ஆ யிைர அைற க்ஷணத்தில் கவர வல்ல 
            அ ைமயாம் உன் ேவைலைய அதி விைரவிற் ெசய்  ப்பாய் ! 
            [விஷத்ைதத் ங்குபவன் காதில் வி கின்றான்.] 
 
    அம. நந்தவனத்தில் விஷமி கிறான், அவ ைடய இராஜ்ஜியத்ைதப் அபகாிக்கும் 
            ெபா ட் , அவன் ெபயர் கானேசகரன். இந்தக் கைத தற்காலத்தில் 
            வழங்கி வ கின்ற . நல்ல சமஸ்கி த பாைஷயில் எ தி யி க்கின்ற . 
            இந்தக் ெகாைலபாதகன் பிறகு கானேசகரன் மைனவியின் காதைல 
            எப்ப ப் ெப கிறான் என்பைத இனிேமல் பார்ப்பீர். 
 
    அப. மகாராஜா எ ந்தி க்கிறார் ! 
 
    அம. என்ன? எதாவ  தீ என்  பயந்தா ? 
 
    ெகௗ. என்ன பிராணநாதா ! உடம்ெபன்ன ? 
 
    பால. ஆட்டத்ைத நி த் ங்கள் ! 
 
    கா. ெகாஞ்சம் ெவளிச்சம் ெகாண் வா ங்கள்-ேபாங்கள் ! 
 
    எல்ேலா ம். ெவளிச்சம் ! ெவளிச்சம் ! ெவளிச்சம் ! 
            [அமலாதித்யன் ஹாிஹரன் தவிர மற்றவர்க ெளல்ேலா ம் ேபாகிறார்கள்.] 
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    அம. தப்பித்த மான் தைலவிாித் தாடட் ம், 
            ண்பட்டமான் லம்பட் ம், 
            உறங்குவார் உறங்குங்கால் காப்பார் காத்தல் ேவண் ம் ; 
            உலக வழக்கேம இதாகும் உத்தமேன. 
            
            அப்பேன ! என் ைடய பாக்கிய ெமல்லாம் பறந்ேதா ப் பாழாய்ப் ேபானா ம், 
            இந்தப் பாட் ம், ைகயிெலா  கங்கண ம், காதில் இ  குைழ ம், 
            ேவஷதாாிக க்குள் என்ைன ம் ஒ  பங்குக்காரனாகச் ேசர்த் க் ெகாள்ளச் 
            ெசய்யாேதா ? 
 
    ஹ. பாதி பங்கு கிைடக்கும். 
 
    அம. ப் பங்கு ெப ேவன் நான். 
 
    ஆ யிர் நண்பேன அறிவாேய நீதா ம் 
            ேப லகந்தனில், பீ ற்ற இவ்விராஜ்யத்தின் 
            அ ைமயாம் அரசன்மாள அவன் பின்னா ன்  
            க ைதயாம் - இவனாலக் காலம் வாய்ந்ததந்ேதா ! 
 
    ஹ. எ ைமயாம் என்  எ ைக டன் கூறி த்தி க்கலாேம ? 
 
    அம. ேநசா ! ஹாிஹரா ! ேபய் கூறிய வார்த்ைத ெமய்ெயன்  
            ஆயிரம் ெபான் பந்தயம் கட் ேவன் ; கவனித்தைனயா நீ? 
 
    ஹ. நன்றாய் கவனித்ேதன் அரேச. 
 
    அம. விஷ மி வைதப்பற்றி ேபச் ெச த்த டன். - 
 
    ஹ. நான் மிக ம் குறிப்பாய்க் கவனித்ேதன் அவைர. 
 
    அம. ஹா ! ஹா ! எேதா ெகாஞ்சம் சங்கீதம் ! வரட் ம் வாத்தியம் ! 
            வி ப்பமிதில் ேவந்தற்கு இல்லா விட்டால் 
            ெவ ப்பதற்குக் காரணெமான் ண்டா மன்ேறா ! - 
            ஏேதா, ெகாஞ்சம் சங்கீதம் ! 
            
            ராஜகாந்த ம், கிாிதர ம் ம ப ம் வ கிறார்கள். 
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    கி. என் அரேச, ஒ  வார்த்ைத ெகாஞ்சம் தய  ெசய்ய ேவண் ம் என்னிடம். 
 
    அம. ஐயா, ஒ  பாரத வ ம். 
 
    கி. மகாராஜா அவர்கள் - 
 
    அம. ஆம், என்ன, மகாராஜா அவர்க க்கு ? 
 
    கி. இங்கி ந்  ெசன்ற டன் மிக ம் குணம் மாறி யி க்கின்றார். 
 
    அம. கு  ெவறியினாலா ? 
 
    கி. இல்ைல அரேச, ெகாஞ்சம் பித்தத்தினால் என்  ெசால்ல ேவண் ம். 
 
    அம. நீ இந்த விஷயத்ைத வயித்தியனிடம் ேபாய்த் ெதாிவித் தி ந்தால் 
            உன் த்தியின் கூர்ைம இன் ம் அதிகமாய் ெவளியாகும். ஏெனனில் 
            நானவ க்கு விேராசனம் ெகா ப்பதானால் அவ க்குப் பித்தம் ஒ  
            ேவைள இன் ம் அதிகாிக்கும். 
 
    கி. இளவரேச, உம  வார்த்ைதகளில் ஏதாவ  ஒ ங்கி க்கட் ம், நான் 
            ெசால்வைத விட்  ேவெறன்னேவா விஷயத்திற்கு இவ்வா  ஓடாதீர். 
 
    அம. நான் ஒன் ம் ேபசவில்ைல, ெசால். 
 
    கி. மகாராணி யவர்கள் - தங்கள் தாயார் - மிகுந்த ெப ம் மன வ த்தத் டன், 
            என்ைனத் தங்களிடம் அ ப்பினார்கள். 
 
    அம. சுகமாய் வரலாம். 
 
    கி. இல்ைல அரேச, இந்த மாியாைத தகுந்தப  யானதன் . நான் ேகட்பதற்குத் 
            தக்க பதில் உைரப்பதனால் தங்கள் தாயாாின் கட்டைளைய 
            நிைறேவற் கின்ேறன். இல்லாவி ன் நீர் மன்னிப்ப ம் நான் தி ம்பிப் 
            ேபாவ ேம நான் வந்த ேவைலயின் வாகும். 
 
    அம. ஐயா, என்னால் யா . 
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    கி. என்ன யா  அரேச? 
 
    அம. உனக்குத் தக்க பதில் ெசால்ல; என் த்தி சற்  ெகட் ப் ேபாயி க்கின்ற . 
            ஆனால் என்னால் என்ன பதில் உைரக்க ேமா அைத நீ ெபறலாம். – 
            அதாவ  நீ ெசால் கிற பிரகாரம் என் தாயார் ெபறலாம்- ஆகேவ மற்றைத 
            ெயல்லாம் விட்  சங்கதிக்குப் ேபாேவாம். என் தாயார் என்ன 
            ெசால் கிறார்கள்? 
 
    ரா. இவ்வா  ெசால் கிறார்கள். தங்க ைடய நடவ க்ைக யான  அவர்க க்கு 
            அதிக ஆச்சாியத்ைத ம் விந்ைதைய ம் உண் பண்ணி யி க்கின்ற . 
 
    அம. ஆஹா! என்ன ஆச்சாியமான பிள்ைள! இப்ப த் தன் தாயாைரேய 
            பிரமித் ப் ேபாகச் ெசய்பவன்! ஆனால் அன்ைனயின் அந்த ஆச்சாியத்ைதப் 
            பின் ெதாடர்ந்  விஷயெமான்  மில்ைலயா? ெதாிவி ம். 
 
    ரா. தாங்கள் நித்திைரக்குப் ேபாகு ன் உம்ைம அந்தப் ரத்திற் கண்  
            ேபச ேவண் ெமன்  வி ம் கிறார்கள். 
 
    அம. அப்ப ேய ெசய்ேவாம். இன் ம் பதின்மடங்கு நம  தாயாரா யி ந்த 
            ேபாதி ம், நம்மிடம் இன் ம் ஏதாவ  வியாபாரம் உண்ேடா? 
 
    ரா. அரேச, ஒ  காலத்தில் என்மீ  பிாியமா யி ந்தீர். 
 
    அம. இப்ெபா ம் அப்ப ேய இ க்கின்ேறன், இக் கன்னம் ைவக்கும் 
            கரத்தின்மீ தாைணப்ப . 
 
    ரா. இளவரேச, தாங்கள் குணம் மாறி யி ப்பதற்குக் காரண ெமன்ன? 
            உம  யரத்ைத உம  நண்பனிடம் ெதாிவிக்காவிட்டால் அத் 
            யரத்தினின் ம் தப்பித் க் ெகாள் ம்ப யான மார்க்கங்கைள 
            ெயல்லாம் அைடத் வி கின்றீர் நிச்சயமாக. 
 
    அம. என் ைடய தற்கால ஸ்திதி எனக்குத் தி ப்திகரமா யில்ைல. 
 
    ரா. அ  ஏ னப்ப ? குர்ஜரத்ைத அவ க்குப்பின் ஆள்வதற்கு மகாராஜாவின் 
            வாக்ேக உமக் கி க்கின்றேத? 
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    அம. ஆமாம்! இ ந்தா ம், "அண்ண னி க்கிற வைரயில்-" அந்தப் பழெமாழி 
            ெகாஞ்சம் கியாபக மறதியா யி க்கின்ற . 
 
    ம ப ம் ேவஷதாாிகள் சில குழல்கேளா  வ கிறார்கள். 
 
    ஓ! இேதா குழல்கள்.-ஏேதா ஒன்ைற நான் பார்க்கட் ம்,- வா ங்கள் ஒ  பக்கமாய் 
            - ஏன் நீங்க ளி வ ம் என்ைனப் பின் ெதாடர்ந்  திாிகிறீர்கள், என்ைன 
            ஏதாவ  வைலயில் சிக்கச் ெசய்யேவண் ெமன்பேதேபால் ? 
 
    கி. இளவரேச, என் கைடைம அதிக ெவளிப்பைடயாக வி ந்தால், என் ைடய 
            அன்பான  நன்னடக்ைகைய மிக ம் அறியாம க்கின்ற . 
 
    அம. அ  எனக்கு நன்றாய் அர்த்தமாக வில்ைல. இந்தக் குழைலக் ெகாஞ்சம் 
            வாசிக்கின்றாயா? 
 
    கி. அரேச, என்னால் யா . 
 
    அம. நான் ேகட் க் ெகாள் கிேறன். 
 
    கி. என் வார்த்ைதைய நம் ம், என்னால் யா . 
 
    அம. நான் ேவண் க் ெகாள் கிேறன் உன்ைன. 
 
    கி. அரேச, அதில் ஒ  சுர ம் எனக்குத் ெதாியா . 
 
    அம. நிரம்ப சுலபம், ெபாய் ேபசுவைதப் ேபால்! இந்தத் வாரங்கைள உன  
            விரல்களால் க்ெகாள், இைத உன  சுவாசத்தினால் ஊ , உடேன 
            உத்தமமான சங்கீத நாதத்ைத உண்  பண் மி . இேதா பார், 
            இைவகள்தான் சுரஸ் தானங்கள். 
 
    கி. ஐேயா! இந்தச் சுரங்கைள ெயல்லாம் வயப்ப த்தி சங்கீத ண் பண்ண 
            எனக்குச் சக்தி யில்ைலேய! அந்த ஞானம் எனக் கில்ைல. 
 
    அம. ஏன்! இேதா பார்! என்ைன என்ன ஹீனமான வஸ் வாக்கி வி கின்றாய்! 
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            என்ைன வாசித் தறிய வி ம் கிறாய். என் குணத்ைத ெயல்லாம் அறிந்தவன் 
            ேபால் காண்கிறாய். என் ஹி தயத்தி ள்ள இரகசியத்ைதத் ேதாண்  
            எ க்க வி ம் கின்றாய். என்னால் என்ன ெமன்பைத ெயல்லாம் 
            ஆதிேயா டந்தமாக அறிய இச்ைசப்ப கிறாய். இந்தச் சிறிய குழ ல், 
            நல்ல சங்கீதம், உத்தமமான ஒ  யி க்கின்ற . ஆயி ம் அைத வாசித் 
            தறிய உனக்குச் சக்தி யில்ைல. ஏனப்பா, குழைல வாசிப்பைதவிட 
            என்ைன வாசிப்ப  சுலபம் என்  நிைனக்கின்றாய்ேபா ம்! என்ைன 
            எந்த வாத்திய ெமன்றாவ  ெபயாிட் டைழ, என்ைன நீ கஷ்டப் ப த்தலாேம 
            ெயாழிய உன்னால் வாசித் தறிய லாகா . 
 
    பாலேநசன் வ கிறான். 
 
    ஐயா! தங்க க்கு  றா ள்! 
 
    பால. அரேச, மகாராணி அவர்கள் தங்க டன் ேபச வி ம் கிறார்கள் உடேன. 
 
    அம. அேதா இ க்கின்றேத ேமகம், சற் ேறறக் குைறய ஒ  ஒட்டகத்ைதப்ேபால், 
            ெதாிகிறதா உமக்கு? 
 
    பால. அப்பன் ஆைண! அச்சம் ஒட்டகந்தான். 
 
    அம. ெகாஞ்சம் ஆைம ஜாைடயா யி க்கின்றெதன நிைனக்கின்ேறன். 
 
    பால. கு ஆைமையப்ேபா க்கிற . 
 
    அம. அல்ல  திமிங்கலம் ேபாலேவா? 
 
    பால. ஏறக் குைறய திமிங்கலந்தான்! 
 
    அம. ஆனால் உடேன என் தாயாைரப் ேபாய்ப் பார்க்கின்ேறன். 
            [ஒ றமாக] என்ைன அசல் பயித்தியக்கார னாக்குகிறார்கள்:- நான் உடேன 
            வந் விட்ேடன். 
 
    பால. அப்ப ேய ெதாிவிக்கின்ேறன். [ேபாகிறான்] 
 
    அம. 'உடேன' என்  ெசால்வ  எளிதாம்.-ேதாழர்கேள, உத்தர  
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            ெபற் க் ெகாள் ங்கள். 
 
    [அமலாதித்யன் தவிர, மற்ெறல்ேலா ம் ேபாகிறார்கள்.] 
 
            பிசாசுக க் குாிய பாதி இராத்திாி யிப்ெபா , ேபய்கெளல்லாம் சு காட் ல் 
            வாய் திறந்  வா கிற சமயம்! நரக பாபங்கெளல்லாம் நானிலத்ைதப் பீ க்கும் 
            ேவைள! இப்ெபா  சுடச்சுட பச்ைச இரத்தத்ைத ம் கு ப்ேபன் நான். பகற் 
            காலம் பார்த் க் குைல ந ங்கும்ப யான கு ர கிர்த்தியம் ெசய்ேவன். ெபா ! 
            தாயாாிடம் ேபாகேவண் ம் நான்.- மனேம!-உன் சுபாவ மிழக்காேத. 
            பரசுராமைனப்ேபால் பாிதாப மற்ற குணம் இந்த ஹி தயத்திற் கேவண்டாம். 
            நான் கு ரனா யி ந்தேபாதி ம் மானிடப் பிரகிர்திக்கு மாறான காாியம் 
            ெசய்யாம ப்ேபனாக! கத்திையப்ேபால் ெவட் ப் ேபசுகிேறன், ஆனால் 
            அைத உபேயாகிக்கமாட்ேடன். என் மன ம் வாக்கும் இதில் மாத்திரம் 
            மா பட் க்கட் ம். என் வார்த்ைதகளால் எவ்வள தான் என் தாயாைர 
            வதக்கியேபாதி ம் அவர  உயிைரப் ேபாக்கமாத்திரம் என் 
            உள்ளம் உடன்படா ! [ேபாகிறான்.] 
 
    காட்சி கிற . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

ன்றாவ  அங்கம்: ன்றாவ  காட்சி. 
 
    அரண்மைனயி ேலார் அைற. 
    காலேதவன், ராஜகாந்தன், கிாிதரன் வ கிறார்கள்* 
 
    கா. அவன் ஸ்திதி எனக்குத் திர்ப்திகரமா யில்ைல. அவன் பயித்தியத்ைத 
            அதிகாிக்க வி வ  நமக்கு ேஷமகர மானதன் . ஆகேவ நீங்கள் 
            ஆயத்தப்ப த் ங்கள். நான் உங்க ைடய தி கத்ைத உடேன 
            அ ப் கின்ேறன். அவ ம் உங்க டன் சிங்களத் க்குப் ேபாவான். 
            அவன  பயித்தியத்தினின் ம் மணிக்கு மணிக் குண்டாகின்ற பயங்கரமான 
            இைட கைள நம  இராஜாீகத் க்கு அ காைமயில் வளர வி வ  
            அபாயகரமாம். 
 
    கி. நாங்கள் ஆயத்தப்ப கின்ேறாம். தம்ைமக்ெகாண்  உயிர்ெபற்  
            உஜ்ஜீவிக்கின்ற உலகத்தவர்கைள ெயல்லாம் பா காக்க ேவண் ெமன்கிற 
            பயமான  ெதய்வத்திற்கு உவப்பான ம் உத்கி ஷ்டமான  மாகும். 
 
    ரா. ஒவ்ெவா  உயி ம் உலகினில் ஒ  கஷ்ட ம் தன்ைன வந்த காதப  
            அறிேவ கவசமாக அதன் பலத்ைதக் ெகாண்  காப்பாற்றிக் ெகாள்வ  
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            கைடைமயாகும். அப்ப  யி க்க மன் யிாின் ேஷமெமல்லாம் தன் யிைரப் 
            ெபா த்ததா யி க்கின்ற அரசன் அவ யிைரக் காப்ப  அதிக அவசிய 
            மாகும். அரசன் அழிவெதன்றால் அவன் மாத்திரம் அழிவதன் ; சுழலான  
            சுற்றி  ள்ளைத இ த் க்ெகாள்வேதேபால் அவ ன கி ள்ள அைனவ ம் 
            அழிகின்றனர். பிரம்மாண்டமான தன் இைலக டன் பல்ேகா  சி  
            வஸ் க்கள் விட்  பிாியாதப  கட்டப்பட் க்கும், உன்னதமான 
            மைலயின் உச்சியில் நாட்டப்பட்ட, மகத்தான சக்கரம் ஒன்ைறப் ேபாலாம்; 
            அ  வி ந் தழி ங்கால், அத டன் கட்டப்பட் க்கின்ற ஒவ்ெவா  
            அற்பப்ெபா ம் அத டன் அழிகின்ற தன்ேறா? அரசன் ெப ச் 
            ெசறிந்தால் அகில ெமல்லாம் ெப ச் ெசறிகின்ற . 
 
    கா. இந்தப் பிரயாணத்திற்கு உடேன சன்னத மாகும்ப  உங்கைளக் ேகட் க் 
            ெகாள் கிேறன். எேதச்ைசயாய் அடங்கா  திாி ம் இந்த அபாயத்ைத 
            அடக்கி, கா ல் விலங்கிட் க் காவ  த்தேவண் ம் நாம். 
 
    ரா.கி.உடேன நாங்கள் ாிதப்ப கின்ேறாம். 
    [இ வ ம் ேபாகிறார்கள்] 
 
    பாலேநசன் வ கிறான். 
 
    பால. மகாராஜா, இளவரசர் அவர  அன்ைனயின் அந்தரங்க அைறக்குப் 
            ேபாகின்றார். நான் திைரக்குப் பின்னால், அங்ேக நடக்கின்றைதக் ேகட்டறிய, 
            ஒளித்தி க்கின்ேறன். மகாராணி யவர்கள் எப்ப ம் நன்றாய்க் ேகட்பார்கள் 
            என்  நான் உ தியாய்க் கூ ேவன்.அன்றி ம் தாங்கள் ெசான்னப , மிகுந்த 
            த்தி சா ர்யமாய்ச் ெசான்னப , எப்ப  யி ந்தா ம் தாயா க்குப் பிள்ைள 
            என்கின்ற பட்சபாதம் ேபாகா தாைகயால் அவர் கூ வைத ன்றாவ  
            மனிதன் ஒளிந்தி ந்  ேகட்டறிதேல தகுதியாகும். எம திைறேய, நான் 
            விைடெபற் க் ெகாள் கின்ேறன்; தாங்கள் சயனத்திற்குப் ேபாகு ன் 
            நான் வந்  தங்கைளக் கண்  நான் ேகட்டைதத் ெதாிவிக்கின்ேறன். 
 
    கா. சந்ேதாஷம், ேபாய் வா ம் ஐயா. [பாலேநசன் ேபாகிறான்.] 
            ஐேயா! என் குற்றமான  ெப ம் பாதகமாம். விண் லகம்வைர 
            ெகா த் ம் ெகா ைமயாம். உடன் பிறந்த உத்தமைனக் ெகான்ற 
            ெகா ம் காதகத்தி ம் காதகமாேம. ஈசைனக் குறித் ப் பிரார்த்தைன 
            ெசய்ய என்னா லாகவில்ைல, என் மனமான  என்ைன எவ்வள  
            வ டன் உந்தியேபாதி ம்! நான் ெசய்த பஞ்சமா பாதகத்தின் பலமான  
            என் மேனா திடத்ைதப் பறந் ேதா ப் ேபாகச் ெசய்கிறேத. இரண்  
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            க மங்கைள ஏக காலத்தில் ெசய்  க்கேவண்  ெமன் ம் க த்ைத 
            ைடயவன்ேபால், இங்கு ஆரம்பிப்ப  என்பைத யறியா , ஏங்கி ஒன் ம் 
            ெசய்யாம க்கின்ேறன் இந்தப் பாழாய்ப் ேபான ைகயில் ம ந்த சேகாதர 
            அரசன் இரத்தம் ப ந்தி ந்தா ெலன்ன? பரேமஸ்வரன் க ைண ெயன் ம் 
            மைழ ெபாழிந்தால் இ  கைரந்  பனிக்கட் ையப் ேபால் பாிசுத்தமாகாதா? 
            காதகத்ைத ேநராக எதிர்த் க் கைரயச் ெசய்வதற் கன்றி க ைண என்ப  
            எதற்காக வி க்கின்ற ? நாம் பாழில் ழ்வதன் ன் நம்ைமத் த ப்ப ம், 
            ழ்ந்தபின் கைரேயற் வ ம் இவ்விரண் மின்றி நம  பிரார்த்தைன 
            கெளல்லாம் என்ன பலைனத் த வனவாம்? நா மினியாவ  நற்கதி யைட  
            மார்க்கத்ைத நாடேவண் ம். ெந ங்கால மாய  நான் அபராதம் இைழத் , 
            ஐேயா! ஆயி ம் அப்ெப ம் பழிையப் ேபாக்க நான் என் ெனன்   
           பிரார்த்தைன ெசய்ேவன்? உடன் பிறந்த உத்தமைனக் ெகான்ற பாதகத்ைத  
           மன்னி ம் என்பதா? ஐேயா! இ  உதவாேத! நான் எதற்காக இக்ெகா ங்  
            ெகாைல ாிந்ேதேனா, என் மகுடம், என் ேபராைச, என் மைனவி, இைவகைள  
           ெயல்லாம் நான் அ பவித் க்ெகாண் க்கின்ேறேன! தா னிைழத்த  
            பாதகத்தின் பலைன விடா  
            ஒ வன் மன்னிப் ப் ெபற ேமா? அதர்ம வா க க் கிடமான இந்த 
            வனியாய உலகின்கண் குற்றவாளியின் ைகப்ெபா ளான  தர்மத்ைதேய 
            ஒ  றமாகத் தட் விடக்கூ ம்; பாபத்தினாற் சம்பாதிக்கப்பட்ட ெபா ேள 
            நியாயத்ைத விைலக்கு வாங்கி வி வைத நாம் பன் ைற  
           பார்த்தி க்கின்ேறாம்; ேம லகத்தி லவ்வா றன்ேற! அவ்விடம் மா பா   
            ஒன் ம் உதவா , ஒவ்ெவா  
            வழக்கும் உண்ைமயில் விசாாிக்கப்ப ம், நம  பாப கீர்த்தியங்கைளப்பற்றி 
            நாேம நமக்கு விேராதமான சாட்சிகளாய் அ ம் ஒளியா  உண்ைமைய 
            உைரக்க ேவண் வ ம். அப்ெபா  என்னாம்? என்ன மிகுதியாம்? 
            இப்ெபா ேத நான் ெசய்த பிைழைய ஒப் க்ெகாண்  பிரார்த்தைனயினால் 
            என்ன பல ண்டாகிறெதனப் பார்க்க ேவண் ம். அதனால் எ தான் ஆகா ? 
            ஆயி ம் ஒ வன் அவ்வா  பிரார்த்திப்பேத அசாத்தியமானால் என்ன 
            பலனைடயக்கூ ம்? ஐேயா! என்ன ெதௗர்ப்பாக்கியமான ஸ்திதி! அந்தகார 
            இ ளைடந்தி க்கின்றேத என் ஹி தயம்! பாபமாகிய ேசற்றி லமிழ்ந்த என் 
            ஆன்மா அைத விட்  நீங்க யன்  இன் ம் அதிகமாய் அமிழ்கின்றேத! 
            ஈசேன! எனக் குதவி ெசய் ராக! நான் யல்கின்ேறன். வணங்காத என் 
            ைய உம  பாதத்தில் வணங்குகின்ேறன். இ ம் ேபான்ற என் 
            இ தயத்ைத இளங்குழவியின் நரம்பிைனப்ேபால் இளகச் ெசய்கிேறன். 
            எல்லாம் சுபமாய் யி ம் யலாம்! 
 
    [ஒ  றமாய்ப் ேபாய் ழந்தாளிட் ப் பணிகின்றான்.] 
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    அமலாதித்யன் வ கிறான். 
 
    அம. அஞ்ச யஸ்தனா யி க்கின்றான், அப்ப ேய ெகான்  விடலாம் அைர 
            க்ஷணத்தில்! அப்ப ேய ெகால்கின்ேறன் - சுவர்க்கத் க் க ப் கின்ேறன்! 
            என் பழிையத் தீர்த்தவ னாேவேனா இதனால்? இ  நன்றாய் ஆராயேவண் ய 
            விஷயம். ஒ  பாதகன் என் தந்ைதையக் ெகால்கிறான். அதற்காக அவர  
            ஏக த்திரனாகிய நான் இப்பாபிஷ் ையச் சுவர்க்கம் அ ப் கின்ேறன்! 
            ஐேயா! இ  கூ  ெகா த்  உபகாரம் ெசய்வதாம்; பழி வாங்குவ தாகாேத. 
            இவன் என் தந்ைதைய, இரத்த ஷ் ட ம் அவர் ெசய்த பாபங்க ெளல்லாம் 
            பரவி நிற்ைகயில், அநியாயமாய்க் ெகான்றான். அதற்குப் பிராயச்சித்தம் 
            அந்த ஈசன் ஒ வ க்குத்தான் ெதாி ம். நம  மனதின் ஆராய்ச்சிக் 
            ெகட் யவைரயில் அ  ெப ம் பாதகமாம். அப்ப  யி க்க, இப் பாபிைய, 
            பரமைன ேநாக்கித் தியானம் ெசய் , தன் பாபங்கைள ெயல்லாம் கழித் ப் 
            பரேலாகம் ெசல்லச் சித்தமாகும் சமயத்தில் ெகால்ேவனாயின், நான் தக்கப  
            பழி வாங்கினவ னாேவேனா? சீ! இ  தவ . கட்கேம! ெபா ! இந்தத் 
            ராத்மாைவத் தக்கப  வைதக்கேவண் ய சமயம் ேத . கு ெவறியில் 
            மயங்கி உறங்கும்ெபா ேதா, ேகாபாேவசத்தில் இ க்கும் சமயத்திேலா, 
            கள்ளப் ணர்ச்சியில் கட்  யைணத்தி க்கும் ேவைளேயா, சூதா ம்  
            ெபா ேதா, ெதய்வத்ைதத் ஷிக்கும் சமயேமா, ண்ணியெமன்ப   
            சிறிேத மில்லா ெவந்ெதாழில் எைதயாவ  ாி ம் த ணேமா, விண்ணவர்  
            இவைன உைதத் க் கீேழ தள்ள ம், இவன  ஆன்மா இவன் ேபாக  
            ேவண் ய ெகா  நரகத்ைதப்ேபால் க ம் பாபம் நிரம்பியதா யி க்குஞ் சமயம்  
            பார்த் க் ெகால்! ---- என் தாயார் காத் க் ெகாண் க்கிறார்கள். நான்  
           தாமதஞ் ெசய்வெதல்லாம் உன் கஷ்ட காலத்ைத அதிகப்ப த் ம் ெபா ட்ேட! 
            [ேபாகின்றான்.] 
 
    கா. [எ ந்தி ந்  ெவளிவந் ] என் வார்த்ைதகள் மாத்திரம் ேமேல பறக்கின்றன, 
            என ெதண்ணங்க ெளல்லாம் கீேழ கிடக்கின்றன.  மனத் டன் 
            ெசால்லா வார்த்ைதகள் வா லகஞ் ெசல்லா! [ேபாகிறான்.] 
 
    காட்சி கிற . 
    ---------------------------- 
 

ன்றாவ  அங்கம்: நான்காவ  காட்சி. 
 



 97

    இடம் - மகாராணியின் அந்தரங்க அைற. 
    ெகௗாீமணி ம், பாலேநச ம் வ கிறார்கள். 
 
    பால. அவர் உடேன வ வார். நன்றாய்க் ேகட் ப் பா ங்கள் அவைர. அவர  
            ேசஷ்ைடகள் ெபா க்க யாதப  ெப த் ப் ேபாயினதாகக் கூ ம். 
            தயேவா  தாங்கள் ந வில் தைடயாய் நின் , அவர் அதிக கஷ்டத்திற்கு 
            ஆளாகாதப  காத்ததா ம் கூ  மவாிடம். நா னிங்ேகேய ஒளிந்தி க்கின்ேறன். 
            மாியாைத பாரா  நன்றாய்க் ேகட்கும்ப  ேவண் க் ெகாள் கின்ேறன். 
 
    அம. (உள்ளி ந் ) அம்மா, அம்மா, அம்மா! 
 
    ெகௗ. என் வார்த்ைதைய நம் ம், நீர் ஒன் ம் பயப்படேவண்டாம்: ஒளிந்  
            ெகாள் ம், அவன் வ கிற சப்தம் ேகட்கிற . 
 
    (பாலேநசன் திைரக்குப்பின் ஒளிந்  ெகாள் கிறான்) 
            அமலாதித்யன் வ கிறான். 
 
    அம. என்ன அம்மணி, என்ன விேசஷம்? 
 
    ெகௗ. அமலாதித்யா, உன் தந்ைதக்கு நீ மிக ம் ேகாபத்ைத 
            விைளத்தி க்கின்றாய். 
 
    அம. அம்மணி, என் தந்ைதக்கு நீர் மிக ம் ேகாபத்ைத விைளத்தி க்கின்றீர்கள். 
 
    ெகௗ. வா,வா, இெதன்ன அர்த்த மில்லா வார்த்ைத உைரக்கின்றாய். 
 
    அம. ேபாம், ேபாம், இெதன்ன ெகட்ட ேகள்வி ேகட்கின்றீர்கள். 
 
    ெகௗ. என்ன, என்ன இ  அமலாதித்யா? 
 
    அம. என்ன விேசஷம் இப்ெபா ? 
 
    ெகௗ. என்ைன இன்னாெரன்  மறந்தைனேயா? 
 
    அம. இல்ைல, ேவலா தத்தின்மீ தாைண, அப்ப  யில்ைல! தாங்கள் தான் 
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            பட்டமகிஷி, உம  கணவ ைடய சேகாதரன் மைனவி; அன்றி ம்-அந்ேதா 
            அங்ஙன மில்லா தி க்க லாகாதா?- தாங்கள் என் தாயார்! 
 
    ெகௗ. ஆஹா! அப்ப யானால் உன்னிடம் ேபசேவண் யவர்கைள உன்னிடம் 
            அ ப் கின்ேறன். 
 
    அம. வா ம், வா ம், இப்ப  உட்கா ம், இைத விட் ப் ெபயராதீர்; உம  
            மனத்திற்கு உள் க் குள்ளா யி ப்பைத ெயல்லாம் கண்ணா யில் 
            பார்ப்ப ேபால் உம  கண்ெணதிாில் நான் காட் மள ம் நீர் இவ்விடம் 
            விட் ப் ேபாகலாகா . 
 
    ெகௗ. என்ன ெசய்யப் ேபாகின்றாய் நீ? என்ைனக் ெகால்ல மாட்டாேய? 
            ஐேயா! யார் அங்ேக, யார் அங்ேக? 
 
    பால. (பின்னி ந் ) ஐேயா! என்ன! என்ன! 
 
    அம. (கத்திைய உ வி) என்ன அ ? எ யா? தீர்ந்த  ேவைல, தீர்ந்த ! 
    (திைரக்குள் குத் கின்றான்.) 
 
    பால. (பின்னி ந் ) ஐஐேயா! நான் ெகால்லப்பட்ேடன். 
            (கீேழ வி ந்  சாகின்றான்.) 
 
    ெகௗ. ஐேயா! என்ன காாியம் ெசய்தைன நீ? 
 
    அம. இல்ைல, எனக் ெகான் ம் ெதாியாேத. மகாராஜாவா அ ? 
 
    ெகௗ. ஹா! என்ன க ரமான ெகா ங் ெகாைல இ ! 
 
    அம. ெகா ங் ெகாைல! என் அம்மணி! ஒ  அரசைனக் ெகான்  அவன் தம்பிைய 
            மணஞ் ெசய் ெகாள்வ  எவ்வள  ெகா யேதா ஏறக் குைறய அவ்வள  
            ெகா ய தான்! 
 
    ெகௗ. ஒ  அரசைனக் ெகான்றா! 
 
    அம. ஆம், அம்மா, அ தான் நான் கூறிய வார்த்ைத. 
            (திைரையத் க்கிப் பார்த்  பாலேநசைனக் கண் ) 
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            அைழயாத காாியத்தி ெலல்லாம் ஆத்திரத் டன் ைழ ம்  ண்டேம, 
            ம ந்தைனயா? உன்ைன உன்னி  யர்ந்ேதான் என எண்ணிேனன். 
            சாி! உன் அதிர்ஷ்டத்ைத அ பவி, இப்ெபா தாவ  ெதாிகின்றதா, நமக் 
            க க்காத காாியத்தில் பிரேவசித்தல் அபாயகரமானெதன்  ?- ைகையப் 
            பிைசந்த  ேபா ம் நி த் ம்! உட்கா  மிப்ப , உம  மனத்ைதக் கசக்கிப் 
            பிழிகின்ேறன். நியாயம் என்ப  ைழய இடங் ெகா க்குமாயின், 
அறிெவன்ப  
            அ காதப  ஓ ரரண்ேபால் ெகா ய வழக்கத்தால் உம  மனம் க னமா 
            யிராவிட்டால், எப்ப ம் அவ்வா  இளகச் ெசய்ேவன். 
 
    ெகௗ. நான் என்ன ெசய்ேதன், என்ெனதிாில் நீ இவ்வா  மாியாைதயின்றி 
            என்ைனத் ஷித் ச் கூச்ச ட உனக்குத் ைதாிய ண்டாகும்ப ? 
 
    அம. இப்ப ப்பட்ட ெசய்ைக! கற்ைபேய ெவட்கத்தால் தைலவணங்கிக் க த் 
            தழியச் ெசய் , நற்குணத்ைதேய ெபாய் ேவடெமன வைழத் , காத ன் 
            கவிைனக் ெக த்  கணிைகயர் உறவாக்கி, க மணத்திற் ெசய்த கட் தி 
            ெயல்லாம் கவறா பவர்கள் வாக்கிற்ப ம். அசத்தியத்திற்கு இைணயாக்கும் 
            ப யான பாதகத்தி ம் பாதகமான காாியம் ெசய்தீர்! விவாகம் என்பதின் 
            உயிர் நிைலைய ேவ டன் பறித்ெதறிந் , நம  மதத்தின் மந்திரங்கைள 
            ெயல்லாம் மைடயர்கள் குளறலாகச் ெசய் ம் காதகத்தி ம் காதகத்ைதச் 
            ெசய்தீர்! அைதக் கண்  ஆகாயவாணி ம் அவமானப்ப கின்றேத! 
            அம்மட்ேடா? அகிலத்ைத ம் ெபா க்கும்ப யான இப் மிேதவி ம் 
            இச்ெசய்ைகைய நிைனத்  காந்த காலத்தில் வா  வதங்குவேதேபால் 
            வதங்கிய கத்ைத ைடயவளா யி க்கின்றனேள! 
 
    ெகௗ. ஐேயா! பீ ைகேய இவ்வா  பயங்கரமாய் இ ேபால் ழங்குகின்ற 
            அப்ப ப்பட்ட பாதகம் நான் என்ன ெசய்ேதன்? 
 
    அம. இேதா பா ம்! இந்தப் படத்ைத ம், இைத ம், அச்சில் வார்த்த ேபால் 
            அப்ப ேய எ தப்பட்ட இரண்  சேகாதரர்களின் உ வங்கள், பா ம், 
            இந்த கத்தில் என்ன கைள தங்கியி க்கின்ற !  கி ஷண ைடய ேகசம்! 
             ராமேன என்  ெசால் ம்ப யான காம்பீர்யம்! அதி சூரனான 
            அர்ஜுன ைடய கண்கள், பய த் தற்கும் கட்டைள யி வதற்கும்! 
            ஆகாயத்ைத அளாவிய கந்தமாதனத்தின்மீ  கந்தசுவாமி ற்றி ந்த ேகாலம்! 
            ேதவைதக ெலல்லாம் ேசர்ந்  தங்கள் அழகிைன ெயல்லாம் ஒ ங்கு திரட்  
            உலகத்திற்ேகார் உத்தமமான ம ஷ்ய உ ைவக் ெகா த்த  ேபான்றவர்! 
            இவர் உம  கணவனாக-இ ந்தவர்! இேதா பா ம் இந்தப் றம் என்ன 
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            இ க்கின்றெதன் , இேதா உம  கணவனாக இ க்கின்றவன்! அமிர்தத் டன் 
            ஆலகால விஷம் உதித்த  ேபால அவ டன் பிறந்த பாதகன்! உமக்குக் 
            கண்களில்ைலயா? இந்த மகம்ேம வில் சுகித் தி ப்பைதவிட்  இந்த மா  
            ேமய்க்கும் கழனியில் ழ்ந் ழல் ரா? ஐேயா! உமக்குக் 
            கண்களி க்கின்றனவா? இைதக் காதெலனக் கூற யாேத நீர்? இந்த 
            வயதில் இரத்தத்தின் ெகா ைம ெயல்லாம் அடங்கி மனமான  அறிவிற்கு 
            வழிபட்  நடக்க ேவண் ய காலமாயிற்ேற! எந்தப் பாழான அறி  உம்ைம 
            இைதவிட்  இைதப் பற் ம்ப  ேபாதித் தி க்கும்? உமக்கு அறி ெவன்ப  
            இல்லாமற் ேபாக வில்ைலேய! அவ்வா  இல்லாமற் ேபாமாயின் ஆைச 
            ெயங்ஙனம் பிறந்தி க்க்கூ ம்? ஆயி ம் அந்த அறிவான  ஒளிம ங்கி 
            யி க்கேவண் ம்! என்னதான் பித்தம் பி த்தா ம் இப்ப ப்பட்ட பிைழக்கு 
            இடங் ெகா க்குமா? ேகவலம் ேமாகத்திற்கு அறிவான  எவ்வள தான் 
            அ ைமப்பட்டேபாதி ம் இப்ப ப்பட்ட தாரதம்ய மி க்கு மிடத் ம் பகுத் 
            தறி ஞ் சக்தி யில்லாமற் ேபாகுமா? எந்தப் ேபய் இவ்வா  உம  கண்கைள 
             உம்ைம ேமாசம் ெசய்த ? உம  கண்கள் உணர்ச்சியின்றிப் ேபாயினவா? 
            உம  உணர்ச்சி இ  அறியாமற் ேபாயிற்றா? உம  கா க ம் அைடந்  
            ேபாயினவா? உம  பஞ்ேசந்திாியங்க ம் பாழாகிப் ேபாயினவா? 
            இல்லாவி ன் உண்ைமயில் எந்த அறிவாவ  சிறிேத ம் இ ந்தேபாதி ம் 
            இவ்வா  அநியாயமாய் ேமாசம் ேபாகமாட்டீேர? ெவட்கக்ேக ! எங்ேக 
            உம  நாணம்? பாழ் நரகேம! திர் வய தைடந்த மாதர்கேள இவ்வா  அத்  
            மீறி நடந்தால் நல்ல யவ்வனத்தின் ன்பாக கற்பான  அதன் 
            தீட்சணத்தினாேலேய அன  ட்ட ெம ைகப்ேபால் உ கி அழி  மன்ேறா? 
            அறிேவ இச்ைசக்கு உட்பட்  ைமேய இவ்வா  தகிப்பதானால், ஒன் க்கு 
            மடங்காக யவ்வனம் உந் ங் காலத்தில் அைத நாம் குற்றெமனேவ  
            கூறலாகாேத! 
 
    ெகௗ. ஹா! அமலாதித்யா! இனி ஒன் ம் ேபசாேத! என  ஹி தயத்திற்குள் 
            ளி க்கும் இரகசியங்கைள ெயல்லாம் பார்க்கும்ப  ெசய்கிறாேய! அங்கு நான் 
            கா ம் க ைமயான மாசுகளின் வர்ணத்ைத மாற்ற என்னால் ய 
            வில்ைலேய!...ஐேயா! இனி ஒ  வார்த்ைத ம் கூறேவண்டாம் என்னிடம். 
            இந்த வார்த்ைதக ெளல்லாம் என் ெசவியில் நாராசம்ேபால் குகின்றனேவ! 
            இன் ம் ேவண்டாம்! கண்ேண, அமலாதித்யா! 
 
    அம. ெகா ம் பாபி! ெகாைலக் கஞ்சாப் பாதகன்! உம  கணவனாயி ந்த 
            உத்தம ைடய ஆயிரத்தி ெலா  பங்கு ஆகாத அ ைம! மகாராஜாைவப்ேபால் 
            ேவடம் ண்  ந க்கும் ேவஷதாாி! இந்த மகாராஜ்ஜியத்தின் விைலயிலா 
            மகுடத்ைத மாடத்தி ந்  தி ப் ைனந்த ேமாசக்காரன், ப் ரட்டன்! 
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    ெகௗ. ேபா ம்! ேபா ம்! 
 
    அம. ைவக்ேகா னா ம் வாைழ நாாினா ம் ஆக்கிய ல்லாடவன்,- 
 
    அ வம் ேதாற் கின்ற . 
 
    ஈசேன! ஜகதீசேன! அ ேயைனப் பா காத்  இரட்சிப்பீ 
            ராக!-என்ன ேவண் ம் தங்க க்கு? 
 
    ெகௗ. ஐேயா! பயித்தியம் பி த் விட்டேத இவ க்கு! 
 
    அம. உம  பயங்கரமான கட்டைளைய விைரவில் க்குக் ெகாண்  வரா  
            ேகாபத்திற் கிடங் ெகா த்  காலத்ைத வி தாவில் கழிக்கின்ற உம  
            ைமந்தைனக் க ந்  ெகாள்வதற்காக அல்லவா தாம் வந்தி க்கின்றீர்? 
            ெசால் ம் ெசால் ம்! 
 
    அ . மறவாேத; நான் ம ப ம் வந்த  ம ங்கிப்ேபான உன் தீர்மானத்ைத உன் 
            மனத்தில் வற் த் ம் ெபா ட்ேட. அேதா பார், உன  அன்ைன மன  
            த மாறி ெமௗனமாய் இ க்கிறாள்; மன்றா ம் அவ க்கும் அவள் 
            ஆன்மா க்கும் இைடயில் மத்யஸ்தமாய் நிற்பாய். குன்றிய ேதகத்திேலேய 
            மேனா சஞ்சலம் அதிகமாய்ச் ெசய் ம் ெகா ைம. அமலாதித்யா, 
            அவ டன் ேபசுவாய். 
 
    அம. அம்மணி, எப்ப  யி க்கின்ற  உங்க க்கு? 
 
    ெகௗ.    ஐேயா! உனக் ெகப்ப  யி க்கின்ற ? ெவட்ட ெவளிச்சத்ைத 
                 ஏெற த் ப் பார்த் , ெவ ம் ஆகாயத் டன் சம்பாஷிக்கின்றைனேய? 
                 உன யிேர உன் கண் வழியாய் ெவளியில் வ வ ேபால் ெவ ண்  
                 பார்க்கின்றைனேய? நித்திைர ெசய் ம் ரண ரர்க க்கு பைட ெயா ையக் 
                ேகட் ப் பயந் ெத ங்கால் உண்டாவ ேபால், உன  ேராமெமல்லாம் 
                உயி ள்ளன ேபான்  சி ர்த்  நிற்கின்றனேவ! அப்பா, என் கண்மணி, 
                உன  ஆக்கிரஷத்தின் ெகா ைமைய ம் தாபத்ைத ம், ெபா ைமயினால் 
               சற்ேற தணியச் ெசய்! - எதைன நீ பார்க்கின்றாய்? 
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    அம.    அவைர! அவைர! அேதா பா ம்! என்ன ெவ த் க் காட் கின்ற  அவர்  
               கம்! அவர  அ வ ம் அவர் ப ம் யர ம் ஒ ங்கு ேசர்ந்  கற்க க்குப் 
              ேபாதிக்கு மாயி ம் அைவக ம் பழி வாங்கும் சக்திையப் ெப ேம.- பாராதீர் 
              என்ைன அவ்விதம்; பாிதாமான உம  பார்ைவயால் என  திடச் சித்த 
            ெமல்லாம் மாறிப்ேபாம்;பிறகு நான் ெசய்ய ேவண் ய க மமான , 
            உண்ைமயான ஒளி ம ங்கிப்ேபாம்; இரத்தத்ைதச் சிந் வைத விட்  நான் 
            கண்ணீர் சிந் ம்ப  ேநாி ம். 
 
    ெகௗ.   ஐேயா! இைத யாாிடம் கூ கின்றாய்? 
 
    அம.    அேதா அங்ேக உமக்கு ஒன் ம் ேதாற்ற வில்ைலயா? 
 
    ெகௗ.   ஐேயா! ஒன்  மில்ைலேய; ஆயி ம் அங்கி க்கும் வஸ் க்கெளல்லாம் 
                ெதாிகின்ற  எனக்கு. 
 
    அம.   உமக்கு ஒன் ம் ேகட்க வில்ைலயா? 
 
    ெகௗ.   நம  இ வ ைடய குரலன்றி ேவெறான் ம் ேகட்கவில்ைலேய! 
 
    அம.   ஏன்!-அேதா அங்ேக பா ம்! பா ம், எப்ப  ெமல்ல மைறந்  ேபாகின்ற ! 
              என  தந்ைத, உயி டன் இ ந்த உைட டன்! பா ம், அேதா ேபாகிறார், 
              இப்ெபா , வாயி க்கு ெவளிேய! 
 
    (அ வம் மைறகிற ) 
 
    ெகௗ.  ஐேயா! இ  உன் த்தி மாறாட்டத்தினா ண்டாம் ேதாற்றம்; 
                பயித்தியமான  இவ்வா  உ வ மில்லாத அ வங்கைள ெயல்லாம் 
                உண் பண்ண வல்லைம வாய்ந்தேத. 
 
    அம. பயித்தியம்! என  நா ையப் பா ம், உம  நா ையப் ேபால் 
            ஆேராக்கியத் டன் ஒேர நிதானமாய்த்தான் ஓ க் ெகாண் க்கின்ற . நான் 
            ேபசிய  பயித்திய மன் ! பாிேசாதித் ப் பா ம் ேவண் ெமன்றால்; ஒ  
            வார்த்ைத தவறா  நடந்த விஷ யத்ைத ம ப ம் அப்ப ேய ஒப்  
            விக்கின்ேறன்; பயித்தியம் பி த் தி ந்தால் அைத விட்  வாய்க்கு வந்தப  
            பிதற் ேவ னன்ேறா? அம்மா, ஈசன் க ைணயின்மீ , உம  பாபத் 
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            ெதாழிலாலன்றி என  பயித்தியத்தினால் நான் இவ்வா  ேபசுகின்ேறன் 
            என்  உம  ஆன்மாைவ கஸ் தியால் ேமாசஞ் ெசய்யாதீர்! 
            உள் க்குள்ேள தின் ெகாண்  ேம க்குத் ெதாியாதப  அ கிக்ெகாண்  
            ேபாக, உள் ளி க்கும் ண்ைண ேம க்குமாத்திரம் யதாகும். 
            ெஜகதீச ைடய பாதத்தில் ழ்ந்  மன்னிப் க் ேக ம். ெசய்த பாபத்திற்குக் 
            பிராயச்சித்தம் ெசய் ம். இனிேமல் வ வதற் கிடங் ெகாடாதீர்! ண்ைண 
            ேம க்குப் ெபாதிந்  இன் ம் க்கச் ெசய்யாதீர்!-ஈசேன! 
            ஈசேன! இவ்விஷயத்தில் என்ைன மன்னிப்பீராக! இக் கைட ெகட்ட 
            க காலத்தில் நற்குணேம தீைமயிடம் ெசன் , அதற்கு நல ண்டாக்கும் 
            ெபா ட் , தாழ்ந்  வணங்கி நல்ல வார்த்ைத ேபசி, அதன் தயைவக் 
            ேகட்கும்ப  யி க்கின்ற . 
 
    ெகௗ.  அப்பா, அமலாதித்யா, என் ஹி தயத்ைத இரண்டாகப் பிளந்   
               விட்டைனேய! 
 
    அம. ஆனால் அதன் ெகட்ட பாகத்ைதத் திட்ெடனேவ ெயறிந்  விட்  
            நற்பாகத் டன் நாணயமாய் வா ம். நான் வ கின்ேறன். என் சிற்றப்பன் 
            ப க்ைகையக் கிட்டாதீர், க த்தினி ல்லாவி ம் கற் ைடயவள்ேபால் 
            காட் ம் ேம க்காவ ! எல்லா அறிவிைன ம் அழித்தி ம் பழக்கம் 
            என் ம் தமான , பிசாசின் ர்க்குண ெமல்லாம் உைடயதாயி ம் 
            இந்த ஒ  நற்குணம் மாத்திரம் உைடயதாயி க்கின்ற . நற்குண 
            நற்ெசய்ைககைளப்ேபால் ேம க்குக் காட் ம் ெதாழில்கள், அதற்குத் 
            தக்கப  ேமல் ேவட ம் எளிதில் ணச் ெசய்கிற .-இன்றிர  ேபாகா தி ம்; 
            அ ேவ ம  நாள் ேபாகா தி ப்பதற்கு மார்க்கத்ைதச் சுலபமாக்கும், 
            அதற் கப் றம் அதனி ம் சுலப மாகும். வழக்கமான  ம ஷ்ய சுபாவத்தின் 
            த்திைரையேய மாற்றி, ைபசாச குணத்ைத அடக்கி ஆ ம், அல்ல  
            அக்குணமி க்குமிடத்  அைதப் பலாத்காரமாய் அப் றப்ப த்தி ம் 
            ப த் ம். நான் வ கின்ேறன். அம்ம ணி,நீர் ஆசீர்வதிக்கப்பட 
            ேவண் ெமன்  வி ம் ம் காலத்தில் நான் உம்மிடம் ஆசீர் வசனம் 
            வி ம்பிக் ேகட்ேபன். இந்த மந்திாிையப்பற்றி (பாலேநசைனக் குறிப்பிட் ) 
            மன வ த்த மாகத்தா னி க்கின்ற  எனக்கு. இவைர நான் தண் க்க 
            ேவண் ெமன் ம், இவரால் நான் தண் க்கப்பட ேவண்  ெமன் ம் 
            இங்ஙனம் ஈசன் தி ள்ளங் ெகாண்டார். ஆகேவ சிட்ைச ெசய்பவ ம் 
            நாேன, சிகிச்ைச ெசய்ய ேவண் யவ ம் நாேன ஆகேவண் ம். இவைர 
            எங்ேகயாவ  ெகாண் ேபாய்ச் ேசர்ப்பிக்கின்ேறன்; இவைரக்ெகான்ற 
            பழிக்குத் தக்கப  நான் சமாதானம் ெசால் கின்ேறன். ஆகேவ நான் 
            வ கின்ேறன் அம்மணி. நான் கு ரனா யி க்க ேவண் ம், பட்சம் 
            பாராட் ம் ெபா ட் . இங்ஙனம் ெக தி ஆரம்பிக்கின்ற . இன் ம் 
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            ெக தி பின்ேன இ க்கின்ற . என் அம்மணி, இன் ம் ஒ  வார்த்ைத. 
 
    ெகௗ. நான் என்ன ெசய்யேவண் ம் ? 
 
    அம. இப்ெபா  ெசய் ம்ப  ேகட்கிேறேன அைத மாத்திரம் எப்ெபா ம் 
            ெசய்யாதீர் ! இந்த மதம் பி த்த மன்னன் சயனக் கி கத்திற்கு, உம  
            மதிைய மயக்கி, ம ப ம் அைழத் ப் ேபாகவி ம் ; தன  கிள்ைளெயன 
            வைழத்  உம  கன்னத்ைதக் கிள்ளிவி ம் ; தன  ஊகத்ைத நா ம் 
            வாயால் இரண்  த்தம் ெகா த்  அல்ல  தன் காதாகக் கரத்தால் 
            க த்தில் ெந , நான் பயித்தியக் காரைனப்ேபால் பாசாங்கு ெசய்கிேறேன 
            ெயாழிய, வாஸ்தவத்தில் ைபயித்தியம் பி த்தவ னல்ல ெவன்பைத வயணமா 
            யாியட் ம் உம்மிட மி ந் . தாங்கள் இைத ெயல்லாம் அவர் அறி ம்ப  
            ெசால்வ  மிக ம் நலமாம். இப்ப ப்பட்ட இரகசியமான விஷயங்கைள, 
            த்தி விசால ம் ெபா ைம ம் ேபரழகும் வாய்ந்த எந்த இராணி ெயா த்தி 
            ஒ  மந்தியிடமாவ , மண் கத் திடமாவ , கண் ைன யிடமாவ  
            மைறத்  ைவப்பாள் ? யார் அப்ப ச் ெசய்வார்கள் ? ேவண்டாம், மான ம் 
            மாியாைத ம் கிடக்கட் ம் ; கூைரயின்ேபாில் கூண்ைட எ த் க்  
           ெகாண் ேபாய் ைவத் ப் பட்சிகைளத் திறந்  பறக்கவிட் , தா ம் பறக்க  
           ெவண்ணித் தைலைய ைழத் , க த்ைத றித் க்ெகாண்ட க ங்  
           குரங்கிைனப்ேபால்,  நீ ம் சங்கதிைய ெவளியிட் ச் சாகும். 
 
    ெகௗ. வார்த்ைதகள் சுவாசத்தா லாகி, சுவாசேம உயிர் நிைலயாவ தானா ம், 
            நீ ெசான்னைத உச்சாிக்க எனக் குயி ாில்ைலெயன்  உ தியாய் நம் . 
 
    அம. நான் சிங்களம் ேபாகேவண் ம், ெதாி மா அ  உமக்கு? 
 
    ெகௗ. ஐேயா! அைத மறந்ேதன். அப்ப த்தான் தீர்மானமாயி க்கின்ற . 
 
    அம. உத்தரங்க ெளல்லாம் த்திைரயிடப்பட் க்கின்றன. பல் பி ங்கப்படாத ப  
            சர்ப்பங்கைள எப்ப  நம் கின்ேறேனா அப்ப  நான் நம் கின்ற, என  
            பள்ளிக்கூடத்  சிேநகிதர்கள் இ வர் இ க்கின்றாேர அவர்கள் வசந்தான் 
            ஒப் விக்கப்பட் க்கின்ற  அந்த ஆக்கிைன. அவர்கள் எனக்கு ன்ேன 
            நடந் , வழிையச் சுத்தம் ெசய் , ெகா ந் ெதாழி க்குக் ெகாண் ேபாக 
            ேவண் ம். அதன் ேவைல ஆகட் ம்; ெபாறி ைவத்தவேன ெபாறியில் ழச் 
            ெசய்வ தான் ேவ க்ைக!அவர்கள் எனக்குக் குழி ேதாண் ங்கால் அதனி ம் 
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            ஆழமாய் அவர்க க்குப் பின்னால் ேதாண்  அதில் அவர்கைள அடக்கம் 
            ெசய்யாவிட்டால் என் பா  கஷ்டந்தான். ேமாசத் டன் ேமாசம் ேநராய் 
            எதிர்க்கும் ெபா தான் மிகுந்த சுவாரஸ்யம்! - இந்த ஆள் என்ைனப் 
            பிரயாணத்திற்கு ஆயத்தப்ப த் வார். இந்த சவத்ைதக் பக்கத் தைறக்கு 
            வ த் க்ெகாண்  ேபாகிேறன்.அம்மா, நான் வ கிேறன். உயி டன் 
            இ ந்தெபா  உளறிக்ெகாண் ந்த இந்த உன்மத்த மந்திாி, இப்ெபா  
            என்ன அைசவற்  நிர்மலமாய், தீர்க்காேலாசைனயி ப்ப ேபால் ெமௗனம் 
            சாதிக்கின்றார்.- வா ம் ஐயா, ேபாேவாம் உம  விற்கு - நான்  
           வ கின்ேறன்  அம்மணி. 
 
    (ெகௗாீமணி ஒ  றமாய்ப் ேபாகிறாள், அமலாதித்யன், பாலேநசன் உடைல 
            உள்ேள இ த் க்ெகாண்  மற்ெறா  றமாய்ப் ேபாகிறான்.) 
 
    காட்சி கிற . 
    -------------------------- 
 

நான்காவ  அங்கம்: தல் காட்சி. 
 
    அரண்மைனயி ேலார் அைற. 
    காலேதவன், ெகௗாீமணி, ராஜகாந்தன், கிாிதரன் வ கின்றனர். 
 
    கா. இந்த விம் தல்களில் ஏேதா விேசஷ மி க்கின்ற ; இந்தப் ெப ச்சுகளின் 
            அர்த்தத்ைத அறிந் ைரக்கேவண் ம் நீங்கள், அைத நாம் அறிய ேவண் ய  
            நமக்கு அவசியம். எங்கி க்கிறான் உன  மகன்? 
 
    ெகௗ. நாங்களிவ்விடம் சற்ேற தனித் தி க்க வி ம் கிேறாம். 
    [ராஜகாந்த ம் கிாிதர ம் ேபாகிறார்கள்] 
            ஆ! பிராணநாதா, என்னெவல்லாம் கண்ேடன் இன்றிர . 
 
    கா. என்ன ெகௗாீமணி? எப்ப  யி க்கிறான் அமலாதித்யன்? 
 
    ெகௗ.   கட ம் காற் ம் யார் பலசா ெயன்  எதிர்த் ப் ேபாரா வேத ேபால், 
                த்தி மாறாட்டங்ெகாண் க்கிறான். நீதியற்ற த மாற்றத்தில்,  
                திைரக்குப்பின் ஏேதா அைசவதின் சப்தத்ைதக் ேகட் , கத்திைய ெவளியில்  
                உ வினவனாய், 'எ ! எ !' எனக் கூவி, மனத்தில் அம் ம ட்சிையக் 
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               ெகாண்டவனாய், ெகான்றான் மைறந் தி ந்த கபட மற்ற வேயாதிகைன! 
 
    கா.  என்ன ெகா ங் ெகாைல! நாம் அங் கி ந்தி ப்ேபா மாயின் நமக்கும் 
            அக்கதிதான்! அவைன எேதச்ைசயாய்த் திாிய வி வ  அதிக பயத்திற் கிடமாம் 
            அைனவ க்கும், உனக்கும், நமக்கும், நம் ள் ஒவ்ெவா வ க்கும், அந்ேதா! 
            இக் ெகா ங் ெகாைலையப்பற்றி ேகட்பவர்க க்கு நாம் என்ன பதில் 
            கூ வ ? இப்பழி நம்மீ  சாற்றப்ப ம்; நம  ன்ேயாசைன இந்தப் பித்தம் 
            பி த்த பிள்ைளைய, அத் க்குள் அடக்கி, சஞ்சார மில்லாத இடத்தில் 
            கட் ப்ப த்தி யி க்க ேவண் ம். ஆயி ம் நாேமா, நம  அன்பின் ெப க்கில், 
            எ  மிக்க உசிதமான  என்பைத அறியா  வாளா வி ந்ேதாம்; அசங்கியமான 
            வியாதிைய ைடய ஒ வன் எப்ப  அைத ெவளியிடா  உள்ேள , அ   
            தன் உயிைரேய உண் டழிக்கும்ப  வி வாேனா, அங்ஙனம் விட்ேடா மிவைன. 
            எங்ேக ேபாயி க்கின்றான் அவன்? 
 
    ெகௗ. தான் ெகான்ற சபத்ைத எங்ேகா ஒளித்திடக் ெகாண் ேடகியி க்கிறான். 
            தாழ்ந்த ேலாகங்கள் மத்தியில் காந்தி ைடய ெதான்  தனியாய்ப் 
            பிரகாசிப்பேதேபால், அவன  மதி மயக்கமான  அவர் விஷயத்தில் 
            எ த் க் காட் கிற ; 
             கண்ணீர் ெசாாிகின்றான் ெசய்த கர்மத்தின் ெபா ட் . 
 
    கா.    ஆ! ெகௗாீமணி, வந் வி . ஆதித்தன் அஸ்தமன கிாிைய அைட ன் 
              அ ப்பிவிட ேவண் ம் அைல கடன்மீ தவைன. நாம் நம தரசுாிைமயா ம் 
              அ ைமயாம் க்தியினா ம், இக்ெகா ந் ெதாழிைல மைறத் ப் ேபாக்குக் 
              கூறேவண் ம்.- யார் அங்ேக, கிாிதரா? 
 
    ராஜகாந்த ம், கிாிதர ம் வ கிறார்கள். 
 
           ேநயர்கேள, நீங்க ளி வ ம் உம் டன் இன் ம் ெகாஞ்சம் உதவி ாிபவைரச் 
            ேசர்த் க் ெகாள் ங்கள். அமலாதித்யன், பித்த ெவறியில் பாலேநசைனக் 
            ெகான் , தன் தாயாாின் அைறயி ந்  அவ டைல இ த் க்ெகாண்  
            ேபாயி க்கிறான். நீங்கள் ெசன்  அவைனக் கண் பி த் , அவ டன் 
            ேநராய் எ த் ப் ேபசி, சமாதிக்கு அந்தச் சவத்ைதக் ெகாண் வந்  ேசர்க்க 
            ேவண் ம். நான் உங்கைள ேவண் கிேறன், இதில் ாிதப்படேவண் ம்  
            நீங்கள். 
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    [ராஜகாந்த ம் கிாிதர ம் ேபாகிறார்கள்] 
            வா ெகௗாீமணி, நாம் நம  ஆப்த நண்பர்கைள ெயல்லாம் வரவைழத் , 
            அகாலமாய் நடந் ேதறியைத ம், நாம் அவ்விஷயத்தில் நடக்கப்ேபாகின்ற 
            மார்க்கத்ைத ம் அவர்க க்குத் ெதாிவிப்ேபாம்.- பீரங்கியி ந்  றப்ப ம் 
            ெகா  விஷத்ைதக் ெகாண் ேடகும் குண்டான , எப்ப  தன் குறியிைனப் 
            ேபாய்த் தாக்குகின்றேதா, அப்ப ேய ேநராகச் ெசன் , நம  ெபயைர 
            அழிக்காமல், காயம்படாக் காற்றிைன அவர்கள  இரகசிய வார்த்ைதயான  
            உலகத்ைத ஊ விச் ெசன்  அ க்கட் ம். ஆ! வந் வி ! என் 
            மனத்திெலல்லாம் குழப்ப ம் கலக்க மா யி க்கிற . 
            [ேபாகிறார்கள்] 
 
    காட்சி கிற . 
    ----------------------------- 
 

நான்காவ  அங்கம்: இரண்டாவ  காட்சி. 
 
    அரண்மைனயி ேலார் அைற. 
    அமலாதித்யன் வ கிறான். 
 
    அம. பத்திரமாய் அடக்கம் ெசய் விட்ேடன். 
 
    ரா.கி. [உள்ளி ந் ] அரேச! இளவரேச! 
 
    அம. ெபா . என்ன சப்தம்? யார் அமலாதித்யைன அைழப்ப ? 
            ஓ! இேதா வ கிறார்கள்.- 
 
    ராஜகாந்த ம், கிாிதர ம் வ கிறார்கள். 
 
    ரா.    இளவரேச, அந்தப் பிேரதத்ைத என்ன ெசய்தீர்? 
 
    அம.   மண் டன் ேசர்த் விட்ேடன் அைத, அவ் விரண் ற்கும் ெந ங்கின 
               பாத்தியம்! 
 
    ரா.   அ  எங்ேக யி க்கின்றெதன்  ெசால் ம் எங்க க்கு, நாங்கள் அைத 
             அவ்விடமி ந்  இ  காட் ற்கு எ த் ச் ெசல்லேவண் ம். 
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    அம.    நம்பாேத நீ அைத. 
 
    ரா.   எைத நம் வ ? 
 
    அம.   உன் இரகசியத்ைதக் காப்பாற்ற ம் என்னால். ஆனால் என் 
              இரகசியத்ைதக் காக்க யா  என்பைத! அதல்லாமல் ஒ  தக்ைக 
              நம்ைமக் ேகட்பதா? மகாராஜாவின் ைமந்தனால் என்ன பதில் உைரக்க 
              ேவண்  மதற்கு? 
 
    ரா.   அரேச, என்ைனத் தக்ைக யாகவா எண் கிறீர்? 
 
    அம.   ஆம், ஐயா! மகாராஜாவின் கத்ைத எதிர் பார்த்  அவர  ஐஸ்வர்யம் 
               ஆக்கிைன எல்லாவற்ைற ம் அபகாிக்கும் தக்ைகதான். ஆனால் 
               அப்ப ப்பட்டவர்களால்தான் அதிக பிரேயாஜனம் வில் அரச க்கு! 
              தாைடயில் மந்தி அடக்கி ைவப்ப ேபால் அவர்கைள ஒ றம் ேசகாித்  
              ைவக்கிறார், த ல் ேசகரம் ெசய்த  கைடசியில் வி ங்கப்ப வதற்கு! 
              நீங்கள் அபகாித்த  அவ க்கு ேவண் ய காலம் வாய்க்குங்கால் சற்ேற 
            கசக்க ேவண் ய தான்,உடேன தக்ைகேய பழய ஸ்திதிக்கு வந் வி வாய் நீ! 
 
    ரா.    அரேச,நீர் கூ வ  எனக்கு அர்த்த மாக வில்ைல. 
 
    அம.  சந்ேதாஷம், க த்த வார்த்ைத ப த் றங்கும் பாமரன் ெசவியில். 
 
    ரா.    அரேச,தாங்கள் பிேரதம் எங்ேக இ க்கின்ற  என்பைத எங்க க்குத் 
             ெதாிவித் ,எங்க டன் மகாராஜாவிடம் ேபாகேவண் ம். 
 
    அம.   உடல் மகாராஜவிடமி க்கின்ற ,ஆனால் மகாராஜா உட டம் 
               இல்ைல. மகாராஜா ஒ  வஸ் --- 
 
    கி.    என்ன அரேச? வஸ் வா? 
 
    அம.   ஒன் மில்லாததா லாய ! என்ைன அைழத் ப் ேபாங்கள் அவாிடம். 
            த ல் நாிைய மைற, பிறகு எல்லாம்! 
            [ேபாகிறார்கள்.] 
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    காட்சி கிற . 
    ------------------------ 
 

நான்காவ  அங்கம்: ன்றாம் காட்சி. 
 
    அரண்மைனயி ன்ெனா  அைற. 
 
    காலேதவன் பாிவாரங்கள் ைடசூழ வ கிறான். 
 
    கா.   அமலாதித்யைன அைழத் வ ம்ப  ஆட்கைள அ ப்பியி க்கின்ேறன், 
              பிேரதத்ைத ம் கண் பி க்கும்ப  உத்தர வளித்தி க்கின்ேறன். 
              இப்ப ப்பட்டவன் எேதச்ைசயாய்த் திாிவ  என்ன அபாயகரமான விஷயம்! 
              ஆயி ம் நாம் அவைன அதிக க ரமான நிபந்தைனக்கு ஆளாக்கல் ஆகா . 
              ஆழ்ந்த அறிைவக்ெகாண்  ஆராயா  பார்ைவயால் பாிேசாதிக்கும் சபல 
              சித்த ைடய ஜனங்க ெளல்லாம் அவன்மீ  அதிக பிேரைம  
              ைவத்தி க்கின்றனர். அவ்வா றி க்கும் நிைலயில் குற்றவாளியின் தண்டைன 
               ெகாண்  பாராட்டப் ப கின்றேத ெயாழிய, குற்றமான  எப்ெபா ம்  
               உற் ணரப் ப வதில்ைல. 
               எல்லாவற்ைற ம் சாியாய்ச் சமப்ப த் வதற்கு, இப்ெபா  திடீெரன்  
               அவைன அ ப்பிவி தல், தீர்க்காேலாசைனயால் ெசய்த ேபால்  
               ேதாற்றப்பட ேவண் ம். வியாதி யதிகமாய் ற்றிவிட்டால் அதற்குத் தக்கப   
              சிகிச்ைசயாவ  ேதடேவண் ம், இல்லாவி ன் தீராெதனக் ைகவிடவாவ   
              ேவண் ம். -- 
            
            ராஜகாந்தன் வ கிறான். 
 
    என்ன விேசஷம்? என்ன ேநர்ந்த ? 
 
    ரா.    மகாராஜா, அந்தப் பிேரதத்ைத எங்ேக அடக்கம் ெசய்  ைவத்தி க்கின்றார் 
            என்பைத அவாிடமி ந்  எங்களால் அறிய ய வில்ைல. 
 
    கா.   அவன் எங்ேக இ க்கின்றான்? 
 
    ரா.   ெவளிேய யி க்கின்றார் மகாராஜா, தங்கள் சித்தத்ைத யறி ம்ப  
            காவ ல் ைவத்தி க்கிேறாம். 
 
    கா.   நம  சந்நிதானத்தில் அைழத்  வா ங்கள் அவைன. 
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    ரா.   ஏ ! கிாிதரா! இளவரைச உள்ேள அைழத் வா. 
 
    அமலாதித்ய ம், கிாிதர ம் வ கிறார்கள். 
 
    கா.    அப்பா, அமலாதித்யா, பாலேநசன் எங்ேக ? 
 
    அம.   ேபாஜனத்தி க்கிறார். 
 
    கா.   ேபாஜனத்தி க்கிறாரா? எங்ேக? 
 
    அம.   அவர் பசிக்கு மிடத்தி லல்ல; அவர் சிக்கப்ப ம் இடத்தில் சில  
              த்தியா யான க்கள் ஒ  சங்கமாய்க்கூ  அவைர விசாாித் க்  
              ெகாண் க்கின்றன. உங்கள் கி மியார் ஒ வர்தான் ேபாஜன விஷயத்தில்  
              சக்கிரவர்த்தி! நம்ைமக் ெகா க்கச் ெசய் ம் ெபா ட்  நாம் மற் ெறல்லா  
              ஜந் க்கைள ம் ெகா க்க ைவக்கின்ேறாம். நாம் ெகா ப்ப  இந்தக்  
              கி மிகள் ெபா ட் ! ெகா த்த ேகாமக ம் வற்றலாய் உலர்ந்த வறிஞ ம்  
              ெவவ்ேவ  விதமான பாிமா தல்தான். ஒேர ேபாஜனத்தில் உடெகாள் ம்  
             இரண்  விதமான பட்சணம்  இ தான். 
 
    கா.    அந்ேதா! அந்ேதா! 
 
    அம.  ஒ  மகாராஜாவின் உட ல் தின்  ெகா த்த ஒ  ைவக்ெகாண்  
              ஒ வன் ண் டலாம்; அந்தப் ைவத் தின்ற மீைன அவன் தின்  
              விடலாம். 
 
    கா.   இப்ப ப் ேபசுவதினால் உன் எண்ணம் என்ன? 
 
    அம.   ேவெறான்  மில்ைல, ஒ  மகாராஜா இம்மாதிாியாக ஒ  பிச்ைசக்காரன் 
              வயிற்றின் வழியாய் ஊர்ேகாலம் ேபாகலாெமன்  உமக்குக் காண்பிக்கேவ. 
 
    கா.    பாலேநசன் எங்ேக? 
 
    அம.   ெதய்வ ேலாகத்தில்; யாைரயாவ  அ ப்பிப் பார்க்கச் ெசால் ங்கள் 
               அங்ேக; உம் ைடய தன் அங்ேக அவைரக் காணாவிட்டால் தாங்கள் 
               ேநராக மற்ேறா ாிடத்திற்குப் ேபாய்த் ேத ப்பார்க்கலாம். ஆயி ம் இந்த 
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                மாதத்திற்குள்ளாக நீர் அவைரக் கண் பி யாவிட்டால் ேமல்மா க்குப் 
                ேபாகிற ப க்கட் ன் கீழ் அவர் வாசைன உமக்கு வ ம். 
 
    கா.   (சில ேசவகர்க க்கு) அங்ேக ேபாய்த் ேத ப்பா ங்கள் உடேன. 
 
    அம.   அவர் ஓ ப்ேபாகமாட்டார், நீங்கள் ேபா மள ம் காத்தி ப்பார். 
    (சில ேசவகர்கள் ேபாகிறார்கள்.) 
 
    கா.   அமலாதித்யா, நீ ெசய்த காாியமான  நம்ைம அதிக க்கத்தில் ழ்த்திய 
            ேபாதி ம், உன் பிராணைன க்கியமாய்க் காப்பாற் ம்ெபா ட்  இந்த 
            அதிகாரப் பத்திரத்ைதக் ெகா க்கின்ேறாம், இதனால் நீ வா  ேவகம் 
            மேனா ேவகமாய் இந் நாட்ைடவிட் ச் ெசல்லேவண் ம். ஆகேவ 
            உடேன சித்தப்ப , உன  கப்ப ம் ஆயத்தமா யி க்கின்ற . காற் ம் 
            அ கூலமா யி க்கின்ற ; உன் டன் ெசல்லேவண் ய நண்ப ம் 
            காத்தி க்கின்றனர், சிங்களம் ேபாக எல்லாம் சித்தமா யி க்கின்ற . 
 
    அம.   சிங்களத்திற்கா? 
 
    கா.   ஆம், அமலாதித்யா. 
 
    அம.   நல்ல . 
 
    கா.   எம  எண்ணத்ைத அறிவாயாயின் அப்ப த்தா னி க்கும். 
 
    அம.  அைதத் ெதாிந்த ஒ  ேதவைத என் கண் க்குத் ெதாிகின்ற . சாி வா ம்.- 
              சிங்களத்திற்கு! - என் பிாிய ள்ள அன்ைனேய, ேபாய்வ கின்ேறன். 
 
    கா.  உன் பிாிய ள்ள தந்ைத அமலாதித்யா. 
 
    அம.   என் தாயார்; தகப்ப ம் தா ம் ஷ ம் ெபண்சாதி ம், ஷ ம் 
              ெபண்சாதி ம் ஒேர உடல்; ஆகேவ என் தாயார்.- வா ம் சிங்களத்திற்கு! 
            (ேபாகிறான்.) 
 
    கா.   உடேன பின் ெதாடர்ந்  ெசல் ங்கள்; ாிதத்தில் பிரயாணப்ப ம்ப  
            ெசால் ப் பா ங்கள்; அைதத் தாமதிக்காதீர்; இன்றிரேவ அவன் இந் நாட்ைட 
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            விட் ச் ெசல்லேவண்  ெமன்ப  என் க த் . றப்ப ங்கள்! இைதச் 
            சாரந்த விஷயங்கெளல்லாம் தீர்மானிக்கப்பட்  ஏற்பாடா யி க்கின்றன; 
            உங்கைளக் ேகட் க் ெகாள் கிேறன், ாிதப்ப ங்கள். 
            (ராஜகாந்த ம் கிாிதர ம் ேபாகிறார்கள்.) 
            சிங்களேம! குர்ஜரத்தின் வாளா தத்தினால் உனக் குண்டான வ  இன் ம் 
            ஆறா  பச்ைசப் ண்ணாய்ச் சிவந் தி க்கின்ற . - ஆகேவ என  ஜபல 
            பராக்கிரமம் உனக்கு அறிைவப் கட் , ேநாி ல்லாக் காலத் ம் பயத்ைத 
            ண்  பண்ணி, எனக்குக் கீழ்ப ந்  நடக்கச் ெசய்கிற ; இச் சமயத்தில் நீ 
            என  பிாியத்ைத ஒ  ெபா ட்டாகப் பாவிப்பதானால் நம  தி கத்ைதக் 
            பரா கமாய் அசட்ைட பண்ணமாட்டாய்! நி பங்களின் லமாய்  
            அமலாதித்யைன அைர க்ஷணத்தில் ெகால்லேவண்  ெமன்   
            ெதாிவித்தி க்கின்ேறன் ற்றி ம்; சிங்களேம! அதன்ப  ெசய்ைவயால்!  
            அவன  ஆரவாரத்தால் நான் அடங்கா ஜுரம் பி த்தவன்ேபா க்கின்ேறன்.  
            நீதான் சுவஸ்தப்ப த்த ேவண் ம் என்ைன. அ  ந்த  என்  நான் அறி   
            மள ம் எனக்கு என்ன ேநர்ந்த ேபாதி ம், என் ைடய சந்ேதாஷமான   
            ஆரம்பியா . 
            (ேபாகிறான்.) 
 
    காட்சி கிற . 
    ------------------------ 
 

நான்காவ  அங்கம்: நான்காம் காட்சி. 
 
    குர்ஜரத்தி ேலார் சம நிலம். 
    பார்த்திபேநச ம், ஒ  ரா வத்தைலவ ம் வ கிறார்கள். 
    பைட ரர்கள் ரங்கத்ைதக் கடந்  ெசல்கின்றனர். 
 
    பா.   ரா வத் தைலவேன, நான் அ ப்பியதாக குர்ஜர மன்னனிடம் ேபாய்ப்  
            பா ம். பார்த்திபேநசன் தன  ைசனியங்கள் அவர  இராஜாங்கத்தின் வழி  
            கடந்  ெசல்ல, ன்  வாக்களித்தப  இப்ெபா  உத்தரைவக் ேகட்பதாகச் 
            ெசால் ம் அவாிடம். வந்  ேசரேவண் ய இடம் உமக்குத் ெதாி ேம. – 
            மகாராஜா அவர்கள் நம்மிடம் ஏதாவ  ேநாில் கூற ேவண் ன், அவர  
            கண் ன் நம  கடைமையத் ெதாிவிப்ேபாம்; அைத ம் அவர் அறி ம்ப   
           ெசய் ம். 
 
    ரா . அப்ப ேய ெசய்கிேறன் அரேச. 
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    பா. ேபாம் ெமல்ல. 
 
    (பார்த்திபேநச ம் பைட ர ம் ேபாகிறார்கள்.) 
    அமலாதித்யன், ராஜகாந்தன், கிாிதரன் தலாேனார் வ கின்றனர். 
 
    அம. ஐயா, யா ைடய ைனனியங்கள் இைவ? 
 
    ரா]. பாஞ்சாலன் பைடகள் இைவ. 
 
    அம. ஐயா, உம்ைமக் ேகட் க் ெகாள் கிேறன், எைத ேநாக்கிப் ேபாகின்றன 
            இைவகள், கூ ரா? 
 
    ரா . பாைல நாட் ன் ஒ  பகுதிைய ேநாக்கி. 
 
    அம. இந்த ைசனியத்திற் கதிபதி யார்? 
 
    ரா . இளம் பாஞ்சாலன் பார்த்திபேநசன். 
 
    அம. பாைல நாட்ைடக் குறித்ேத ேபாகிறதா இ , அல்ல  ஏதாவ  எல்ைலப் 
            பிரேதசத்திற்குப் ேபாகிறதா? 
 
    ரா . ஐயா, ஒன் ம் சி ெம காமல் உண்ைமைய உள்ளப  உைரக்குமிடத் , 
            ெபயர் ஒன்  தவிர பலன் ஒன்  மில்லாத அவ்வள  ண்  மி ெயான்ைற 
            அைடவதற்ேக ேபாகிேறாம். அந்தப் மிக்கு ஐந்  ெபான்கூட நான் ெகா க்க 
            மாட்ேடன் கு வாரத்தின் ெபா ட் ; அப்ப ேய விற்ற ேபாதி ம் பாைல 
            நாட்டா க்காவ , பாஞ்சால வாசிக க்காவ  அதற்குேமல் ஒன் ம் தரா  
            அ . 
 
    அம. அங்ஙனமாயின் பாைல நாட்டார் அைதப் பா காக்க யலார்கள். 
 
    ரா . அன் , ன்னேம அவ்விடம் ைசனியங்கைளச் ேசகாித்  
            ைவத்தி க்கின்றனர். 
 
    அம. இந்தக் கைவக்கு உதவாக் காாியத்ைத க்குக் ெகாண் வர, 
            இரண்டாயிரம் மனிதர்க ம் இ பதி னாயிரம் ெபான் ம் ேபாதாததாக 
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            இ க்கின்ற ! சமாதானத்தில் சுகமாய் வாழ்ந் , சம்பத்  அதிக மாவதினால் 
            உண்டாம் ெக தி இ தான், உள் க் குள்ேள உைடந்  ெவளிக்கு மனிதன் 
            மரண மைடவதற்குக் காரணத்ைதக் காட்டாம க்கும் கட் ையப் 
           ேபாலாகும்.  - ஐயா, உமக்கு மிக ம் வந்தனம் ெசய்கிேறன். 
 
    ரா . சுவாமி உம்ைம இரட்சிப்பாராக. (ேபாகிறான்) 
 
    ரா.    அரேச, நாம் றப்பட் ப் ேபாேவாமா? 
 
    அம.    இேதா உடேன வந் விட்ேடன்; நீங்கள் ெகாஞ்சம் ன்னால் ேபாங்கள். 
            (ராஜகாந்த ம் கிாிதர ம் ேபாகிறார்கள்.) 
 
            ஒவ்ெவா  சந்தர்ப்ப ம் எப்ப  என் குைறயிைன எ த் க் கூறி ம ங்கிய 
            என்ைனப் பழிவாங்கும் வண்ணம் ண் கின்ற ! ஒ வன் காலத்ைதக்  
            கழித்தி ம் க்கியமான வைகெயல்லாம் உண்ப ம் உறங்குவ  மாயின், அம்  
            மனிதன் என்னாம்? ஓர் மி கேம, ேவறன்  நிச்சயமாய். பின்  
            ெசன்றவற்ைற ம் ன் வ பவற்ைற ம் ஆராய்ந் தறியத் தக்க அத்தைனப்  
            ெபாிய அறி டன் நம்ைமப் பைடத்த ஈசன் அமரர்க க்கு கிைசந்த அந்தப்  
            த்திைய ம் சக்திைய ம் உபேயாகப்ப த்தாமல் ப் பி த் தழிய  
            ஈந்தாாில்ைல. இப்ெபா  மி ங்கங்க க்குக் குாிய ெமௗட்டீக மறதிேயா,  
            அல்ல , ஒவ்ெவா  க மத்ைத ம் 
            மிக ம் ஆய்ந் ேதாய்ந்  ஆராய்ந்  ெசய்யேவண் ம் என் ம் பயேமா - ஒ  
            ஆேலாசைனயான  வகுக்கப்பட்டால் நான்கில் ஒ  பங்குதான் நன் மதி யாகு 
            மதில், மற்ற ன்  பாகங்க ம், டத்தனேம யாம் - "இைத நான் ெசய்   
            த்தல் ேவண் ம்' என்  ெசால் க் ெகாண்ேட நான் ஏன் உயிர்  
            வாழ்கின்ேறன் என்பைத அறிகிேலன்; நான் அைதச் ெசய்  ப்பதற்கு,  
            காரண  ண் , மன  ண் , 
            பல  ண் , க விக  ண்  என்னிடம். இ  நிலத்ைதப்ேபால ஏராளமான 
            உதாரணங்கள் என்ைன உந் கின்றன. இேதா ேதவர்க் குாிய ேபரவாவினால் 
            ாிக்கப்பட் , இனிவ ம் கண் க்குப் லப்படாக் க மத்ைத எண்ணா  
            ஏளனம் ெசய் ம், இந்த ெமல் ய அரசிளங்குமரனால், ேபா க்குச் 
ெச த்தப்பட்ட 
            ரம் ெபா ந்திய இப் ெப ம் ைசனியத்ைதப் பார். நிச்சய மில்லா அநித்யமாம் 
            இவ் டைல, அதிர்ஷ்டத்திற்கும் மானத்திற்கும் அபாயத்திற்கும் ேகவலம் 
            ஒ  கலவைடயின் ெபா ட்  ஆளாக்குகிறார்கேள ? ெப ங் காரண 
            ெமான் றின்றி பிரயத்தினத்திற் காரம்பியா தி ப்ப தன்  ெப ங் குணம், 
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            மானத்திர்ேகார ஹானி வ ங்கால், ஒ ைவக்ேகா ம் ஒ ெப ம் 
            வழக்கிைனக் கண் பி ப்பேத யாம். என் த்தி ம் இரத்த ம் ெகாதிப்பைடயச் 
            ெசய் ம்ப , என் தந்ைத ெகால்லப் பட்  என் தாயார் ெக க்கப்பட் க்க, 
            எல்லாவற்ைற ம் உறங்கவி ம், என் ஸ்திதிைய என்ெனன் றிகழ்ேவன் ? 
            இேதா நான் நாண மைட ம்ப , இ பதி னாயிரம் மனிதர், கழ் என் ம் 
            ேகவலம் ஓர் ம ட்சியின்ெபா ட் , ம யச் சித்தமாய்ச் சயனத்திற்குப் 
            ேபாவ ேபால் அக் காட் ற்குப் ேபாகிறைத, என் கண்ணாரப் பார்க்கிேறன். 
            இ  கட்சிக ம் எதிர்த்  நின்  ேபார் ாிய ம் விஸ்தீரண மற்ற,  
            ம ந்தவர்கைள மைறத்  அடக்கம் ெசய்ய ம் இட மில்லா, ஒ  அற்ப  
            நிலத்தின்ெபா ட்  த்தம் ெசய்யப் ேபாகிறார்கள். - ஆ! இ தல் என்  
           எண்ண ெமல்லாம் இரத்தம் ெசாாிவதாயி க்கேவண் ம், அன்ேறல் அ   
           அ வள ம் பயன் படாதாம். 
            (ேபாகிறான்.) 
 
    காட்சி கிற . 
    ------------------------ 
    

நான்காவ  அங்கம்: ஐந்தாவ  காட்சி. 
 
    சீலன ரம். அரண்மைனயி ேலார் அைற. 
    ெகௗாீமணி ம், ஹாிஹர ம், வ கிறார்கள். 
 
    ெகௗ. நான் ேபசமாட்ேடன் அவ டன். 
 
    ஹ. அவள் பி வாதம் ெசய்கின்றாள், பயித்தியம் பி த்தி க்கின்ற  ேபா ம். 
            அவ ைடய ஸ்திதிையப் பார்ப்பீ ராயின் கட்டாயமாய்ப் பாிதாபப்ப ர்கள். 
 
    ெகௗ. அவள் என்ன ேவண்  ெமன்கிறாள்? 
 
    ஹ. அவள் தகப்பனாைரப்பற்றி அதிகமாய்ப் ேபசுகின்றாள்; உலகத்தில் 
            ேமாச மி ப்பதாய்க் ேகள்விப்ப கிறதாகக் கூ கிறாள்; ைகையப் 
            பிைசகிறாள்; மார்பின்மீ  அ த் க் ெகாள்கிறாள்; ைவக்ேகாைலக் 
            கண்  ெபாறாைமப்ப வேதேபால் ைவ  தள் கிறாள்; அர்த்தம் அைற 
            குைறயா யி க்கும் விஷயங்கைளப்பற்றி சந்ேதகப் ப வ ேபால் ேபசுகிறாள்; 
            அவள் வர்த்ைதயில் ஒன்  மில்லாவிட்டா ம், அவள் ஒ ங் கின்றிப் ேபசுவ  
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            ேகட்பவர்கள் அவள் வார்த்ைதகைள ெயல்லாம் ஒன்றாய்ச் ேசர்த்  அர்த்தம் 
            ெசய் ம்ப  உந்  கின்ற ; அவர்கள் அைதக் கவனித் , தங்கள் 
            எண்ணத்திற்குத் தக்கப  அைதக் ேகார்த் க் ெகாள் கிறார்கள். அவள் கண் 
            ெகாட்  தைல யைசத் ச் ெசய் ம் ைசைககள் ெதாிவிக்கின்றப , நிச்சயமாய் 
            அறியாவிட்டா ம், இதில் ஏேதா க்கமான அரத்த மி க்கிற  என்  
            அைனவைர ம் சந்ேதகங் ெகாள்ளச் ெசய்கிற . அவ டன் ேநராகப் ேபசிப் 
            பார்ப்பேத நலமாம்; தீைமேய விைளக்கும் குண ைடயார் மனத்தில் அவள் 
            வார்த்ைதகள் வி  மாயின் அபாயகரமான ஆேலாசைனகைள உண்டாக்கி  
            ண்டாக்கும். 
 
    ெகௗ. ஆனால் உள்ேள வரட்  மவள். (ஹாிஹரன் ேபாகிறான்.) 
            பிணி ற்ற என் மனத்திற்கு, பாபத்தின் உண்ைமயான சுபாவப்ப , 
            ஒவ்ெவா  அற்ப விஷய ம் இனி வரப்ேபாகின்ற ெப ந் தீைமக்குப் 
            பீ ைகையப்ேபால் ேதாற் கின்ற  ! குற்ற ள்ள ெநஞ்சில் சந்ேதகம் 
            நிரம்ப ம் கு ெகாண் க்கின்றைமயால் எங்ேக ெவளியாகின்றேதா 
            என்  எந்ேநர ம் பயப்ப வதினாேலேய குற்றம் தன்ைனத் தாேன 
            ெவளியாக்கிக் ெகாள் கின்ற . 
 
    ஹாிஹரன், அபைல டன் வ கிறான். 
 
    அப. குர்ஜர நாட்  அழகிய அரசி எங்ேக ? 
 
    ெகௗ. என்ன விேசஷம் அபலா ? 
 
    அப. [பா கிறாள்.] காதல் நீ உண்ைமயில் என்மீ  ெகாண்ட  
            கண்டறிவ ெதங்ஙனம் ? 
            பாதத்தில் ரட்ைசயால் பக்கத்தில் கட்ைடயால் 
            பகுத்தறிய லாகுேம ! 
 
    ெகௗ. ஐேயா ! கண்ேண ! அபலா, இப்பாட் ன் ெபா  ெளன்ன ? 
 
    அப. என்ன ெசால் கிறீர் ? அப்ப  யல்ல, ேவண் க் ெகாள் கிேறன் கவனி ம். 
 
    [பா கிறாள்.] மாண்ேட ேபானாேர மன்னனவர் அம்மணி 
            ம ந்ேத ேபானாேர மண்மீதில் 
            காண்பாய் நீ தைலய கில் கட்டாந் தைர ேம 
            கால கில் கல்ெலான்  கண்ப ேம ! 
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    ஆஹா ! ஆஹா ! 
 
    ெகௗ. அதல்ல, அபலா. - 
 
    அப. ேகட் க் ெகாள் கிேறன், ெகாஞ்சம் கவனி ம்- 
            [பா கிறாள்.] ெவண்ணிலாைவப்ேபால் இ ந்தேத 
            ெவள்ைளச் சல்லா அவர் தனக்கு - 
 
    காலேதவன் வ கிறான். 
 
    ெகௗ. ஐேயா ! இேதா பா ம் பிராணநாதா ! 
 
    அப. [பா கிறாள்.] அழகிய ஷ்பமதால் அலங்காித்தார் அவர்தன்ைன, 
            அ ைக டன் ெசன்றனேவ அைவகளி காட் ற்ேக, 
            மைழேபாலப் ெபாழிந்தனேர மந்தாரம் வானவ ம். 
 
    கா.   அழகிய அபலா, என்னமா யி க்கின்ற னக்கு ? 
 
    அப.   நன்றாய், ஈசன் உமக்கு ெவகுமானம் ெசய்வாராக ! அப்பம் சு கின்றவள் 
              ெபண்ணாம் ஆந்ைத என்கிறார்கேள ! ஐேயா சுவாமி ! நா மி க்கும் ஸ்திதி 
              நமக்குத் ெதாி ம், நாம் ஆகப் ேபாகின்ற ஸ்திதி ஆ க்குத் ெதாி ம் ? – 
              சுவாமிக்கு நிேவதனம ெசய்  சி ங்கள் ஆைகயால். 
 
    கா.    தன் தகப்பனாைரப்பற்றிேய நிைன . 
 
    அப.   உம்ைம ேவண் க்ெகாள் கின்ேறன், இைதப்பற்றி இனி வார்த்ைத 
              ேவண்டாம். அதற்கு அர்த்த ெமன்ன ெவன்  அவர்கள் ேகட்கும்ெபா  
              இைதச் ெசால் ங்கள் நீங்கள். 
 
    [பா கிறாள்.] வசந்தன் ைச வ ம் நாைளேய 
            ைவகைறயில் நா ேம 
            வாசல கில் வ ேவன் நா ன் 
            வாசந்திைகயாகேவதான். 
            கைலதாித்தான் எ ந்தி ந்  
            கதைவ நன்றாய் திறந்திட்டான் 
            கன்னியவள் உட்ெசன்றாள் 
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            கன்னிைகயாய் வாராேள ! 
 
    கா.    அழகிய அபலா !- அவள் எத்தைன நாளாக இப்ப  இ க்கின்றாள் ? 
 
    அப.   எல்லாம் சுபமாய் ெமனக் ேகா கிேறன். நாம் ெபா ைம டன் 
               இ க்கேவண் ம். ஈர மியில் அவைரப் ைதத்தைத எண்ணினால் 
               எனக்கு அ ைக வராம க்குமா ? என் தமய க்குத் ெதாிவிக்க 
               ேவண் மைத. - ஆகேவ நீங்கள் எனக்குக் கூ ம் த்திமதிக்காக 
               உங்க க்கு வந்தனம் ெசய்கின்ேறன். எங்ேக என் வண்  ? வ கிேறன் 
              அம்மா ? வ கிேறன் அம்மா ! நான் ேபாய் வ கிேறன் அம்மணி ! நான் 
               வ கிேறன், வ கிேறன் ! [ேபாகிறாள்.] 
 
    கா.    விடா  கூேட ேபாங்கள். அவைள ஜாக்கிரைதயாகப் பார்த் க் 
            ெகாள் ம்ப  உம்ைம ேவண் கிேறன். 
            [ஹாிஹரன் ேபாகிறான்.] 
 
           விலாத் யரத்தால் ண்ட  இப் பித்தம்; அவள் தந்ைதயின் மரணேம 
            இதற்ெகல்லாம் ஆதி காரணம். - ஹா! ெகௗாீமணி! ெகௗாீமணி! இைதப் பார்! 
            யரம் சம்பவித்தால் ஒற்றர்கள்ேபால் ஒவ்ெவான்றாய் வ வ தில்ைல; அணி 
            யணியாகத்தான் வ ம். த ல் அவள் தந்ைத ெகால்லப் பட்டார்; பிறகு உன  
            மகன் ேபானான் - அவன  ெகா ஞ் ெசய்ைகேயஅவைன நாட்ைடவிட்  
            நியாயப்ப  ரத் ம்ப  ெசய்த , - ஜனங்கள் எல்லாம் குழம்பி  
            யி க்கின்றார்கள்; உத்தமனான பாலேநசன் மரணத்ைதப்பற்றி தகாத ெகட்ட  
            எண்ணங்கெளல்லாம் ெகாண் , இரகசியமாகப் ேபசிக் ெகாள் கிறார்கள்;  
            அறிவின்ைமயால் நா ம் அவைன அவசரமாய் ஒ வ ம் அறியாதப   
            அடக்கம் ெசய் விட்ேடாம்; எந்த அறி  இல்லாவி ல் நாம் அைனவ ம்  
            சித்திரங்க க்குச் சமான மாகிேறாேமா அல்ல  மி கங்கெளன  
             மதிக்கப்ப கிேறாேமா, அப்ப ப்பட்ட ஒள்ளிய 
            அறிவினின் ம், ேபைத யாகிய அபைல பிாிக்கப்பட்டாள். வில் இைவகள் 
            எல்லாவற்ைற ம்விட க்கியமான விஷயம், இவள  சேகாதரன்  
            இரகசியமாய் பிராேணச ரத்தி ந்  வந்தி க்கிறான். 
            அவன், ஆச்சாியத்ைத ட்ெகாண்டவனாய் அந்தர்த்தானமான ேபால் 
            மைறந் தி க்கின்றான். அவன் தந்ைத ம ந்தைதப் பற்றி அவன் காதில் 
            இரகசியமாய்த் ர்ப்ேபாதைன ெசய் ம் ேகாட்ெசால் க க்குக் 
குைறவில்ைல. 
            அதற்குக் காரணம் கூறேவண்  ஜனங்கள், உண்ைம ெயான்  மறியாைமயால், 



 119

            என்மீேத பழி சாற்றி, எல்ேலார் காதி ம் ஓத அஞ்ச மாட்டார்கள். ஹா! 
ெகௗாீமணி! 
            ெகௗாீமணி!இ  ஆயிர க அஸ்திரத்ைதப்ேபால் என் ஆ யிைர அேநக 
            விடங்களில் அனாவசிமாய் அழிக்கின்றேத! 
    (உள்ேள சப்தம்.) 
 
    ெகௗ.   ஐேயா! என்ன சப்தம் இ ? 
 
    கா.    எங்ேக என் மகாராஷ் ரப் ேபார் ரர்கள்? வயிைலக் காக்கட் ம் அவர்கள்! 
               ஒ  மந்திாி வ கிறான். 
              என்ன சமாசாரம்? 
 
    ம.     மகாராஜா! தங்கைளக் காப்பாற்றிக்ெகாள் ம்; ச த்திரமான  கைர ரண்  
            சம மிைய அழிப்பேதேபால் நம  ேசவகர்கைள ெயல்லாம் பறக்க த் , சில 
            கலகச் ைசனியங்க டன் இளம் ரன் லீலாதரன் பிரேவசித் தி க்கின்றான். 
            ட ஜனங்கள் அவைனத் தம  தைலவெனன அைழக்கின்றனர்.  
            இப்ெபா தான் உலகம் ஆரம்பிப்ப  ேபால், ராதனம் என்பைத மறந் ,  
            வழ க்க ெமன்பைத யறியாதவராய், அவர்கள் "நாங்கள் ேகா கிேறாம்,  
            லீலாதரன் எங்கள் அரசனாக ேவண் ம்"என்  கூ கிறார்கள்; "லீலாதரேன  
            எங்கள் அரசனாக ேவண் ம், லீலாதரேன அரசன்' என்  ைகெகாட் , ேமக  
            மண்டலம் அதிர்ந்திட ஆரவாாிக்கின்றனர். 
 
    ெகௗ.  அேதா அந்த நன்றி யற்ற குர்ஜர நாய்களின் கூச்சல்! தவறான மார்க்கத்தில் 
            என்ன சந்ேதாஷத் டன் குைலக்கின்றன! 
 
    கா.    கத கள் உைடக்கப்பட்டன. (உள்ேள சப்தம்.) 
 
    லீலாதரன், உ விய கத்தி டன், ைசனியங்கள் பின் ெதாடர வ கிறான். 
 
    லீ.   எங்ேக இந்த மகாராஜா?- ஐயா! நீங்கள் எல்லாம் சற்  ெவளிேய நில் ங்கள். 
 
    ைச.    மாட்ேடாம்! நாங்க ம் உள்ேள வ கிேறாம்! 
 
    லீ.    நான் உங்கைளக் ேகட் க்ெகாள் கிேறன், எனக்கு மாத்திரம் உத்தர  
            ெகா ங்கள். 
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    ைச.    அப்ப ேய ஆகட் ம்! அப்ப ேய ஆகட் ம்! 
    (ைசனியங்கள் கத க்கு ெவளிேய ேபாகின்றன.) 
 
    லீ.     சந்ேதாஷம், கதைவக் கா ங்கள்.- மாபாதகனான மன்னேன! என் தந்ைதைய 
            எனக்கு ஒப் வி ம்! 
 
    ெகௗ.   ெமல்ல அப்பா, லீலாதரா. 
 
    கா.    என்ன காரணம்பற்றி லீலாதரா, உன் கலகமான  இத்தைனப் ெபாிய ேபால் 
            ேதாற் கிற ?- ெகௗாீமணி, ேபாகவி  அவைன! நம்ைமப்பற்றி நீ பயப்பட 
            ேவண்டாம். ேராகம் தைல நீட் ப் பார்ப்பெதாழிய வி ம்பிய  
            ேவெறான்ைற ம் க்க யாதப  அரசைனச் சுற்றி அப்ப ப்பட்ட  
           ெதய் கம் காக்கின்ற .- லீலாதரா, நீ இவ்வா  ெகாண் க்கும்  
            ேகாபத்திற்குக் காரணத்ைத என்னிடம் கூ வாய். வி  அவைன ெகௗாீமணி.-  
           ேபசு அடா! அப்பா! 
 
    லீ.    எங்ேக என் தந்ைத? 
 
    கா.     ம ந் ேபானார். 
 
    ெகௗ.   மகாராஜாவா லல்லேவ. 
 
    கா.    அவன் மனம் ரண மாகுமள ம் ேகட்கட் ம். 
 
    லீ.    எப்ப  ம ந்தார் அவர்? என்னிடம் கைத ெயல்லாம் உதவா , நான் நரகம் 
            ேபாவதானா ம் சாி! சத்தியம் ெசய்தி க்கின்ேறன், ேகாரமான சபதம் 
            ெசய்தி க்கின்ேறன்! தைய ம் பச்சாத்தாப ம் பாதாள ேலாகத்திற்குப் பறக்க 
            விட்ேடன்! பஞ்சமா பாதகத்திற்கும் ணிந்தி க்கின்ேறன்! இைதவிட்  நான் 
            ெபயரப்ேபாகிற தில்ைல, இகேலாக பரேலாக சாம்பிராஜ்ஜியம் எனக்கு  
           ேவண் யதில்ைல; வ வ  வரட் ம்; என் தந்ைத மாண்டதற்கு எப்ப யாவ   
           நான் ரணமாய்ப் பழி வாங்க ேவண் ம்! 
 
    கா.    உன்ைனத் தைட ெசய்வ  யார்? 
 
    லீ.    என் மனம் ஒன்ேற! அன்றி இம் மண் லகம் எல்லாம் ஒன்றாய்க்* கூ ம் 
            யா . எனக் கி க்கும் ைண சிறிதாயி ம் ஜாக்கிரைதயாய் உபேயாகித்  
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            அைதக்ெகாண்  அைனத்ைத ம் ெபறச் ெசய்ேவன். 
 
    கா.    அப்பா, லீலாதரா, உன் தகப்பனார் உயிர் றந்த விதத்ைத உண்ைமயாய் 
            அறியேவண்  உனக்கு வி ப்ப மி ந்தால் மித்திரர்கைள ம்  
            அமித்திரர்கைள ம் எல்ேலாைர ம் ஒன்றாய் அழிக்கேவண் ெமன்  உன் பழி  
            வாங்கும் நீதியில் வைரந்தி க்கின்றேதா? 
 
    லீ.    என் தந்ைதயின் பைகஞைர யன்றி மற்ெறவைர ம் நான் தீண்ட மாட்ேடன். 
 
    கா.    ஆனால் அப் பைகவைர அறிய வி ம் கின்றாயா? 
 
    லீ.    அவர  ஆப்த நண்பர்கைள நான் இங்ஙனம் ஆ ங்கனம் ெசய் ெகாண் , 
            றவிற்காகத் தன் யிைரக் ெகா த் க் காத்த சிபிையப்ேபால் என் யிைரக் 
            ெகா த்தாவ  காப்பாற் ேவன். 
 
    கா.    ஆ ! இப்ெபா தான் நல்ல பிள்ைளையப்ேபா ம் உத்தம 
            குண ைடயவைனப் ேபால ம் ேபசுகின்றாய். உன் தந்ைத ம ந்ததற்கு நான் 
            உத்தரவாதம் அல்ல ேவன்ப ம், அதன் ெபா ட்  நான் மிக ம் 
            யரப்ப கிேறன் என்ப ம், சூாியன  ஒளிையப்ேபால் உன  கண் க்குப் 
            லப்ப ம்ப , நான் நி பித்  காட் கிேறன். 
 
    ைச. [உள்ளி ந் ] வரட் ம் உள்ேள ! வரட் ம் உள்ேள ! 
 
    லீ.   என்ன ? என்ன சப்தம் அ  ? 
 
    அபைல ம ப ம் வ கிறாள். 
 
           அந்ேதா ! ெவப்பத்தினால் என் ைள வறண்  ேபாகாதா ? கண்ணீராவ  
            உப்பி ம் ஏ மடங்கு க த்  என் கண்கைளக் க க்கிப் ெபாட்ைடயாய்ப்  
            ேபாகச் ெசய்யாதா ? ஜகதீசன்மீ தாைனப்ப  உனக்கு இந்தப் பயித்தியத்ைத 
            விைளத்தவன்மீ  ஒ  பங்குக்குப் பதின் மடங்கு பழி வாங்கா  வி வதில்ைல ! 
            வசந்த வஞ்சிேய ! ஆ யிர் அணங்ேக ! பிாியேசாதாி ! அபலா ! அபலா ! –  
            ஈசேன ! ஈசேன ! இப்ப ம் ஆகுமா ? தளர் ெவய்திய  
            வேயாதிகனா யிைரப்ேபால் இவ்விளந்ைதய ன் மதி ம் அத்தைன எளிதில்  
            பாழாகுமா ? அவனியில் மிக ம் அாிய ெபா ளாம் ஆைச ! ஆைச ைவத்த  
            ெபா ள் அழி ங்கள் அத டன் ெகாண் ேபாகின்ற  அறிவிற் ெகாஞ்சம்.- 



 122

 
    அப.   [பா கிறாள்.] பாைட கட் னாேர, பாவிக ளவ க்கு ! 
            நானா, நன்னானா, நான ன்ன, நன்னானா 
            கண்ணீரால் நைனந்த ேவ, காஷ்டமா தவ க்கு. 
 
    பஞ்ச வர்ணக் கிளிேய ! ேபாய் வ கிறாயா ? 
 
    லீ.    உன் அறி  சாியா யி ந் , என்ைனப் பழிவாங்க உந் வதாயி ம் இவ்வா  
            என்ைனத் ண்டாேத ! 
 
    அப. [பா கிறாள்.] 
            ண் ண் ம் பாடேவ ம் 
            ண் ண் ம் என்றைழத் . 
 
    தவைளக்குச் சாியான தாளம் !- எசமான் ெபண்ைண இ த் க்ெகாண்  
            ேபானவன் எவ்வள  ெகட்ட ேவைலக்காரனா யி க்கேவண் ம் ? 
 
    லீ.    அர்த்த மி க்கும் வார்த்ைதகைளவிட இவ் வர்த்த மில்லா வார்த்ைதகள் 
            அதிகமாய்க் குறிக்கின்றன. 
 
    அப.    இேதா ராஜமல் , இ  கியாபகத்திற்காக !- ஆகேவ காதலா மறவாதீர்,- 
            இேதா பாதிாி பட்சத்திற்காக. 
 
    லீ.    பயித்தியத்தி ம் த்திமதி !- எண்ண ம் கியாபக ம் ஒத்தி க்கின்ற . 
 
    அப.   இேதா உமக்குப் ன்ைன ம் குவைள ம். உங்க க்கு இேதா ம்ைப 
            யி க்கின்ற . எனக்குங் ெகாஞ்சம் இ க்கின்ற . இைவகைளச் சூாிய க்கு 
            உாித்தான ஷ்பங்கள் என்  கூறலாம், ஞாயிற் க் கிழைமகளில்- ஆனால், 
            உங்க ைடயைத நீங்கள் ெகாஞ்சம் வித்தியாசத்ேதா  அணியேவண் ம். 
            இேதா ஒ  சூாியகாந்தி. உமக்குக் ெகாஞ்சம் நீேலாற்பலம் ெகா ப்ேபன் ; 
            ஆனால் அைவகள் எல்லாம் உலர்ந்  ேபாயின என் தந்ைத ம ந்தெபா . – 
            அவர் சுகமாய்த்தான் ம ந்ததாகச் ெசால் கிறார்கள். 
 
    (பா கிறாள்.) 'அழகிய ராமன், என்னிதய ேசாமன்.' 
 
    லீ.   ஏக்கம், க்கம், ேகாபம், எல்லாவிதப் பாைழ ம், ஓர்வித அ ைம ம் அழகுமாய் 
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            மாற்றிவி கின்றனள்! 
 
    அப. (பா கிறாள்.) 
        தி ம்பி வாராேரா அவர்? 
        தி ம்பி வாராேரா? 
        வாரார் அவர் ேபானாேர! 
        ம ந்ேத நீ ம் ேபாவாேய! 
        தி ம்பி அவர் வாராேர? 
        நைரத்தேத தைல ம் பால்ேபால், 
        ெவ த்தேத சல்லா ேம 
        ேபானார் ேபானாேர 
        ணாய் அ வாேனன்? 
        ஈசனார் காத்தி வாேர! 
 
    சுவாமி இ க்கிறார்.- நம்ெமல்ேலாைர ம் காப்பாற்ற.- நான் ஈசைனப் 
            பிரார்த்திக்கின்ேறன். ஈசன் உமக்குத் ைண ெசய்வாராக! (ேபாகிறாள்.) 
 
    லீ.   ஈசேன! ஜகதீசேன! இைதக் கண்ணால் பார்க்கின்றீரா? 
 
    கா.    லீலாதரா, உன  யரத்ைத நா ம் பாகித் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.  
             இல்லாவி ன் என  சுதந்திரத்ைத மற்த்தவனாவாய். சற்ேற விலகிப்ேபாய்,  
             உன  த்திமான்களான நண்பர்களில் எவைரயாவ  ஏற்பா  ெசய்; அவர்கள் 
             நம்மி வைர ம் ேகட்  நியாயம் கூறட் ம். ேநராகவாவ  சுற்  
             வழியிலாவ  நாம் இதில் சம்பந்தப்பட்டதாக அவர்கள் தீர்மானித்தால் நாம்,  
            நம  இராஜ்ஜியம் மகுடம், உயிர், எம  என்  கூ ம்ப யான  
            எல்லாவற்ைற ம் உனக்குத் திர்ப்தியாகக் ெகா க்கிேறாம். இல்லாவி ன் நாம்  
            ெசால் கிறப  ெபா ைம டன் நமக் கடங்கி யி ப்பாயாயின், உன் டன்  
            நா ம் உழன்  உன் மனத்ைதத் திர்ப்தி ெசய்கிேறாம் ேவண் ய விதத்தில். 
 
    லீ.    அப்ப ேய ஆகட் ம். அவர் ம ந்த விதம், ஒ வ  மறியாதப  அவைர 
            அடக்கம் ெசய்த , கர்மாக் கிாிையகள் ஒன் ம் ெசய்யாத , அவைரப் ைதத்த 
            இடத்தில் சமாதி த யன ஒன் ம் காட்டாத , க்க ம் பாராட்டாத , 
            ஆகாயவாணி மிேதவி ய றிய அ ைக ெயான் மில்லாத , இதற்ெகல்லாம் 
            தக்க காரணம் நான் அறியேவண் ம். 
 
    கா.    அப்ப ேய ேகள், ேகட் டறிந் , குற்ற ள்ள  விடத்தில், ெப ங் ேகாடா யால் 
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            ெவட் , வா என் டன் ெசால் கிேறன். [ேபாகிறார்கள்.] 
 
    காட்சி கிற . 
    ---------------------     
 

நான்காவ  அங்கம்: ஆறாவ  காட்சி 
 
    அரண்மைனயில் இன்ெனா  அைற. 
            ஹாிஹர ம் ஒ  ேவைலக்கார ம் வ கிறார்கள். 
 
    ஹ.    யார் அவர்கள் என் டன் ேபச வி ம் ேவார் ? 
 
    ேச.     ஐயா, அவர்கள் மா மிகள், உமக்கு ஏேதா நி பம் ெகாண்  
            வந்தி ப்பதாகக் கூ கின்றனர். 
 
    ஹ.      வரட் ம் அவர்கள் உள்ேள. - [ேவைலக்காரன் ேபாகிறான்.] 
               அரசகுமாரனாம் அமலாதித்யாிடமி ந் தன்றி, இவ் லகின்கண் 
               ேவெறந்தப் பக்கமி ந்  எனக்கு நி பம் வரக்கூ ெமன உணர்கிேலன். 
 
    மா மிகள் வ கின்றனர். 
 
    -மா.    ெஜகதீசன் உம்ைம இரட்சிப்பாராக. 
 
    ஹ.       உன்ைன ம் இரட்சிப்பாராக. 
 
    -மா.    அப்ப ேய ஆகும் அவர் தி ளம் ைவத்தால். ஐயா, இேதா உமக் ெகா   
                க தம் இ க்கின்ற ; சிங்களத்திற் க ப்பப்பட்ட ராயபாாியிட மி ந்   
                வ கின்ற  இ .- நான் அறிவிக்கப்பட்ட வண்ணம், உம  ெபயர்  
                ஹாிஹரராயின். 
 
    ஹ. [வாசிக்கிறான்.] "ஹாிஹரா, நீ இைதப் ப த் ப் பார்த்த பிறகு, இந்த ஆசாமிகள் 
            அரசைனப் பார்க்கும்ப  ெசய்; அவ க்கு அ ப்பிய நி பங்கள் அவர்களிடம் 
            இ க்கின்றன. திைரகடல் கடக்கத் தின மிரண்  கழி ன், கடற் ெகாள்ைளக் 
            கப்பல் ஒன்  எங்கைளத் ரத்திய . எங்கள் கப்பல் அதிக ேவகமாய்ச் 
            ெசல்லாதைதக் கண் , நாங்கள் மனத்ைதக் ைதாியப்ப த்திக் ெகாண்   
            அவர்கைள எதிர்த்ேதாம். இரண்  கப்பல்க ம் ேமாதியெபா  நான்  
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            அவர்க ைடய கப்ப ல தாவிப் பாய்ந்ேதன். அந்த க்ஷணம் அவர்கள் நம   
            கப்பைல விட் ப் பிாிய, நான் தனியாக, அவர்கள் சிைறயாேனன்.  
           தி டர்களாயி ம் அவர்கள் க ைண ைடயவர்களாகேவ என்ைனக்  
            ெகௗரவப் ப த்தினார்கள், ஆனால் அவர்கள் ெசய்த  இன்னெதன  
            அவர்க க்குத் ெதாி ம்; அவர்க க்கு நான் பிரதி உபகாரம்  
            ெசய்யேவண் யவனா யி க்கிேறன். நான் அ ப்பிய 
            நி பங்கைள அரசர் அைடயட் ம். யமனிடமி ந்  என்ன ேவகமாய்  
            ஓ ைவேயா அத்தைன ேவகமாய் என்னிடம் ஓ  வந்  ேசர். நான் உன   
            ெசவியில் கூற 
            ேவண் ய வார்த்ைதகள் சில உள , அைவகைளக் ேகட்க, உன் வாயைடத் ப் 
            ேபாம். அங்ங ன மி ந் ம் அவ்விஷயத்ைதத் தாங்கி நிற்கச் சக்தி யற்றணவாய் 
            அத்தைன இேலசானைவ. இந்த நல்ல ஆசாமிகள் உன்ைன நானி க்குமிடம் 
            அைழத் க்ெகாண்  வந்  ேசர்ப்பார்கள். ராஜகாந்த ம கிாிதர ம் 
            சிங்கள த்திற்குப் ேபாய்க்ெகாண் க்கின்றனர். அவர்கைளப்பற்றி உன்னிடம் 
            அதிகமாய்க் கூறேவண்  யி க்கிற . நீ சுகமாய் இ ப்பாெயனக்  
            ேகா கிேறன்.  இங்ஙனம், உன் உள்ள மறிந்தப  உனக்குச் ெசாந்தமான 
            அமலாதித்யன்." 
 
    வா ங்கள். உங்க ைடய இந்தக் க தங்கைளச் ேசர்ப்பிக்க நான் வழியிைனக் 
            காட் கிேறன். யாாிட மி ந்  அைவகைளக் ெகாண் வந்தீர்கேளா 
            அவாி க்குமிடம் என்ைனக் ெகாண்  ேபாகேவண்  அைதத் ாிதமாய்ச் 
            ெசய்  க்கிேறன். [ேபாகிறார்கள்.] 
 
    காட்சி கிற . 
    ------------------------ 
     

நான்காவ  அங்கம்: ஏழாம் காட்சி. 
 
    அரண்மைன யிேலார் அைற. 
 
    காலேதவ ம், லீலாதர ம் வ கிறார்கள். 
 
    கா. உத்தமனான உன் பிதாைவக் ெகான்றவேன என் உயிாிற்கும் உைல ைவக்கப் 
            பார்த்தான் என்பைத, நீ காதரக் ேகட்டறிந்த பிறகு இனியாவ  உன் மனத்தில் 
            என்ைனக் குற்ற மற்றவெனனக் க தினவனாய், உன் னிதயத்தில் என்ைன 
            உன் நண்பெனன உ தியாய் மதித்திடல் ேவண் ம். 
 
    லீ. அப்ப த்தான் விளங்குகிற  நன்றாய்-உம  ேக்ஷமத்ைதக் க ங்கா ம், 
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            உம  அறிைவக் ெகாண்  ேயாசிக்குமிடத் ம், மற் ெறல்லா விஷயத்தா ம், 
            உமக்கு மிக்க ேகாபம் விைளத்த, சுபாவத்திேலேய ெப ங் குற்றமா யி க்கப் 
            ெபற்ற, இந்தத் ர் நடத்ைதகைள ஏன் விசாரைணக்குக் ெகாண் வரா   
            விட்டீர்? 
 
    கா. ஓ! இரண்  க்கியமான காரணங்கைளப்பற்றி; அக் காரணங்கள் ஒ  ேவைள 
            உனக்கு அலட்சியமாய்த் ேதாற்றலாம், ஆயி ம் என்வைரயி ம் அைவகள் 
            அதிக பல ைடயனேவ. இராணியாகிய அவன் தாயார், அவன  கண் 
            பார்ைவயாேலேய ஆ யிர் தாிக்கின்றாள். நாேனா - அ  என் நற் குணேமா 
            தீக்குணேமா ஏ தாயி  மாகுக - நட்சத்திரமான  தன் மண்டலத்ைத விட்  
            எங்ஙனம் ெவளியில் சாியாேதா அங்ஙனேம, என் உயிாிற்கும் வாழ்க்ைகக்கும் 
            இன்றியைமயாத அவைள விட் ப் பிாிந்  உயிர் தாிேயன். இைதப்  
            பயிரங்கமாய் நான் விசாரைணக்குக் ெகாண்  வராததற்கு மற்ெறா  காரணம்,  
            பாமர ஜனங்கள் 
            அவனிடம் ைவத்தி க்கும் ெப ம் பட்சேம. அவர்கேளா, அவன  ெப ங் 
            குற்றங்கைள ெயல்லாம் தங்கள் ேப ரன்பினில் ழ்கச் ெசய்தவராய், மரத்ைதக் 
            கல்லாக்கும் ஊற்றிைனப்ேபால் அவன  விலங்குகைளேய சிலம் களாகக் 
            க வார்கள். ஆகேவ என  பாணங்கள் அவர்கள் பட்செமன் ம் ெப ங் 
            காற்ைறத் தாங்கப் பலமில்லாததாய், நான் எய்த குறியிடம் ெசல்லா  எறிந்த 
            வில் டேம வந்  ேச ம். 
 
    லீ.    ஆகேவ உத்தமரான என் தந்ைதையத் தாைரவார்த்ேதன்; அவள  அ ைம, 
            கழான  பின் தி ம்பிப் ேபா மாயின், குன்றின்மீ ேதறி எந்தக் காலத்தி ம்  
            ஈ  இல்ைலெயன எதிர்த் ப் ேபசத் தக்க, குைற ெயான்  மில்லாக்  
            ேகாமள ைடய  என் தங்ைக தன் மதி யிழந்  க ம் கதியைடந்தாள் - ஆயி ம்  
            நான் பழிவாங்கும் சமயம் வ ம். 
 
    கா. இதன்ெபா ட்  கண் விழித்  உன் நித்திைரையக் ெக த் க் ெகாள்ளாேத. 
            அபாயமான  நம்ைமக் கிட் , தா ையப்பற்றி, ஆட் யேபாதி ம் அைத 
            விைளயாட் ெடன விட் வி ம் ப யான, அத்தைன சார ம் ேராஷ  மில்லா 
            ஜன்மெமன, நம்ைம நீ மதித்திட லாகா . உனக்கு விைரவில் இன் ம் 
            உைரத்தி ேவன். உன் தந்ைதமீ  பட்சம் ைவத்தி ந்ேதன், என் உயிாின்மீ ம் 
            உண்  எனக்கு இச்ைச; ஆகேவ, நான் ேகா வ , நீ அவ்வா  எண் ம்ப  
            கற்பிக்க- 
 
    ஒ  தன் வ கிறான். 
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    என்ன, இப்ெபா ! என்ன சமாசாரம்? 
 
    . அரேச, அமலாதித்யாிட மி ந்  நி பங்கள்; இ  மகாராஜா அவர்க க்கு, 
            இ  மகாராணிக்கு. 
 
    கா. அமலாதித்யனிட மி ந்தா! யார் இைவகைளக் ெகாண்  வந்த ? 
 
    .    அரேச, மா மிகள் யாேரா ெகாண்  வந்ததாகக் கூ கின்றனர். நான் 
            அவர்கைளப் பார்க்க வில்ைல. கலாதீரன் என்னிடம் ெகா த்தான்,  
            அைவகைளக் ெகாண்  வந்தவனிடமி ந்  அவன் ெபற்றான். 
 
    கா. லீலாதரா, அைவகைள ப க்கக் ேகட்பாய் - நீ உத்தர  ெபற் க்ெகாள். 
            [ தன் ேபாகிறான்] 
    [வாசிக்கிறான்.] "தாஷ்டீகமான ஆஸ்தானத்திற்கு - தாம் அறியேவண் ம் நான் 
            நிர்வாணமாய் தம  ேதசத்தில் ஒ க்கப் பட்டைத. நாைளத்தினம் உம  
            உத்தமமான கண்கைளப் பார்த்திட உத்தர  ேவண் ேவன். அச்சமயம், அவ் 
            விஷயத்தில் த ல் உம  மன்னிப்ைபக் ேகட்டவனாய், அகஸ்மாத்தா ம் 
            அதிக ஆச்சாியமா ம் நான் தி ம்பி வந்ததின் காரணத்ைத ஆதிேயாடந்தமாக 
            அறிவிப்ேபன். 
            அமலாதித்யன்." 
            இதற்ெகன்ன அர்த்தமா யி க்கும்? மற்றவர்க ெளல்லாம் தி ம்பி வந்  
            விட்டார்களா? அல்ல  அப்ப  ெயான் மில்லா , இ  ஏதாவ  ஏளனமா? 
 
    லீ. இந்தக் ைகெய த்ைத அறி ரா? 
 
    கா. இ  அமலாதித்யன் கிதேம, 'நிர்வாணமாய்'- அன்றி ம் இங்ேக பின்னால் 
            வைரந்ததில் "தனியாக" என ம் கூ கின்றான். எனக் ேகதாவ  ேயாசைன 
            கூ வாயா? 
 
    லீ. அதில்தான் ழ்கிக் கிடக்கிேறன் அரேச. ஆயி ம் அவன் வரட் ம், 
            என்னி தயத்தி ந்த யரத்ைத ெயல்லாம் ேபாக்கி, அவன் க ெமதிாில் 
            "இப்ப த்தான் நீ ெசய்தாய்" என்  எ த் க் கூற சமயம் வாய்த்தேத என்  
            எனக்கு சந்ேதாஷ உற்சாகத்ைதத் த கிற . 
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    கா. அப்ப  யி க்குமாயின், லீலாதரா - அ  எப்ப  அங்ஙனமி க்கக் கூ ம்? 
            ேவ  வித ெமப்ப ? - நான் ெசால் கிறப  ேகட்ைபயா நீ? 
 
    லீ. ஆம் அரேச, சமாதான மாகும்ப மாத்திரம் தாம் எனக்குக் கட்டைள 
            யிடாதி ப்பதானால். 
 
    கா.    உன  மனத்தின் நிம்மதியின் ெபா ட்ேட. அவன் தன் பிரயாணத்ைத 
            நி த்திவிட் , இனி அைத ம ப ம் ேமற்ெகாள்வ தில்ைலெயனத்  
            தீர்மானித் , தி ம்பி வந்ததாயின் நான் வாய் ேயாசித் தி க்கும் வண்ணம்,  
            அவன் ஒ  சாஹசத்ைதச் ெசய் ம்ப  ண் வி கிேறன்; அதில் அவன்  
            எப்ப ம் ேவ  மார்க்கமின்றி மா ம்ப  ேநாி ம்; அவன் மரணத்ைதப்  
            பற்றித் தவறானெதன ஒ வ ம் ச்சும் விடமாட்டார்கள்; அவன  தா ம்,  
           நடந்ததின்மீ  குற்றம் கூறா ,ஏேதா அகஸ்மாத்தான  என்   
           அைறந்தி வாள். 
 
    லீ.    அரேச. உம  கட்டைளக்குக் கீழ்ப்ப ந்  நடக்கின்ேறன். அ ம் நான் 
            அந்தப் பழி வாங்கும் க வா யி க்கும்ப  சூழ்ச்சி ேயெத ம் ெசய்தி ராயின் 
            மிக ம் நலம். 
 
    கா.   சாியாய்த்தான் வாய்த்த . அமலாதித்யன் ேகள்வியில், நீ பிரயாணம்  
            ேபானபிறகு, உன்னிடம் அதிகமாய்ப் பிரகாசிக்கிறதாக ஜனங்கள் கூ கிற ஒ  
            குணத்ைதப்பற்றி, ேபச்சு அதிகமாய் நடந்த ; அவ்ெவா  குணமான  
            மற்ெறல்லாக் குணங்களில் ெதாைகையவிட அவைன உன்மீ  அதிக 
            ெபாறாைம ெகாள் ம்ப  ெசய்த ; அந்த ஒ  குணேமா என் ேயாசைனயில் 
            அயலான் எதிர்க்கத் தக்கப  எ த் க் கூறத் தக்கதன் . 
 
    லீ. அப்ப ப்பட்ட குணம் என்ன அ  அரேச? 
 
    கா. அழகு  இளைமயின் அணிகலங்க க்குள் மிக அற்பமானெதான் ம், 
            ஆயி ம் அ  அவசியமானேத, எப்ப  வேயாதிகர் தங்கள் ைமக் 
            ேகற்றப  ெபா ைமயாம் நைட ைட பாவைனகைள ைடயவரா யி த்தல் 
            தக்கதா யி க்கின்றேதா, அப்ப ேய இைளஞர், இளைமயில், தம் ேதக 
            ஆேராக்கியத்திற்கு தக்கப , எைத ம் அலட்சியம் ெசய் ம் கவைல யில்லாக் 
            குண த யன உைடயவரா யி த்தல், ஒத்தேதயாம். இரண்  மாதங்க க்கு 
            ன் நாாீமணி நகரத்தி ந்  ஓர் பிர  இங்கு வந்தி ந்தார், - அந்தப்  
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            பிரேதசத்  ஜனங்கைள நான் பார்த்தி க்கிேறன், எதிர்த் ம்  
            ேபாரா யி க்கிேறன்; 
            அவர்கள் குதிைரப் பழக்கத்தில் மிக ம் ேதர்ந்தவர்கள்; ஆயி ம் இந்த 
            இளங்குமாரேனா அதில் மந்திரவித்ைத யறிந்தவன்ேபால் அதிக ேதர்ச்சி 
            ைடயவனாயி ந்தான். உட்கார்ந்த இடத்தில் உற்பத்தி யானவன்ேபால், 
            பல ைட அப் பாிமாவின் பாதி குணத்ைதத்தான் வகித்தவேனேபால, அதைன 
            அத்தைன ஆச்சாியத்ைதத் தரத்தக்க விேனாதங்கைள ெயல்லாம் ெசய்வித்தான். 
            அவன  அற் தமான ஆடல்கைள வர்ணிக்கத் தக்க வார்த்ைதக ளில்லாதப , 
            என  எண்ணங்க க்கு ேமற்பட்டனவாயி ந்தன அவன  ெசயல்கள். 
 
    லீ. நாாீமணி நகர வாசியா அவன்? 
 
    கா. நாாீமணி நகரத்தாேன. 
 
    லீ. ஆனால் என் உயிர்மீ தாைணப்ப  அவன் லீலாரமணனா யி க்க ேவண் ம். 
 
    கா. ஆம், அவேனதான். 
 
    லீ. அவைன நான் நன்றா யறிேவன். அவன் அத் ேதசத்தார்க க் ெகல்லாம் 
            ஒ  ந  நாயகம் ேபான்ற இரத்தினேம. 
 
    கா. அவன் உன்ைனப்பற்றி சிறப்பித் க் கூறி, உடைலக் காத்தல் என் ம் 
            உத்தமமான வித்ைதயில், உன்ைனவிடச் சமர்த்தன் ஒ வ மில்ைல எனப் 
            கழ்ந் , க்கியமான வாள் த்தத்தில், உனக்குச் சமானமான ஒ வ டன் நீ 
            அந்த த்தம் ாி ங்கால் உன்ைனக் காண்டல் கண் ெகாண்ட காட்சியா  
            யி க்கு 
 
    ெமன எ த் ைரத்தான். தன  நாட் ச் சூரர்க ெளல்லாம், நீ எதிர்ப்ைபயாகில் 
            கண் ெணதிாில் நின்  தம்ைமக் காத் க் ெகாள்ள ம் வைக யற்றவர்கெளனப் 
            பிரதிக்ைஞ ெசய்தான். அப்பா, உன்ைனப் பற்றிய இவ் விஷயத்ைதக் 
            ேகட்டவனாய் அமலாதித்யன், தன் ெபாறாைம ெயன் ம் விஷத்தால் 
            தகிப்பேதேபால், எப்ப யாவ  உடேன நீ வந்  அவ டன் வாள் த்தம் ாிய 
            ேவண் ெமன வி ம்பி ேவண் வ  தவிர ேவெறான் ம் ெசய்திலன். 
            இப்ெபா  இைதக் ெகாண் - 
 
    லீ. இைதக்ெகாண்  என் ெசய்வ , என் அரேச? 
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    கா. லீலாதரா, நீ உன் தந்ைதயின்மீ  அன்  ைவத்தவனா, அல்ல  சித்தாித்த 
            க்கத்ைதப்ேபால், கத்தில் ேதாற் வதன்றி ஹி தயத்தில் ஒன்  
            மில்லாதவனா? 
 
    லீ. ஏன் ேகட்கின்றீர் நீர் இைத? 
 
    கா. உன் தந்ைதயின்மீ  அன் பில்லாதவன் என் ன்ைன எண்ணியப  யன் . 
            ஆயி ம் காலத்தினால் காதல் உற்பத்தியான ேபாதி ம், காலம் கழியக் கழிய 
            காத ன் திற ம், உற ம் குன்றிக்ெகாண்ேட வ வைத நான் ேநாில் 
            கண் க்கின்ேறன்.- காதல் என் ம் தீபத்ைத விைரவில் எாிந்  அைணந்  
            ேபாகச் ெசய்ய அதனிடேம ஓர் நாளாகிய வத்தி உண் . சமமான நன்ைம 
            ைடயதாய் எ ம் எப்ெபா  மிரா . நன்ைம அதிகாிக்கப்பட்டால், அந்த 
            அதிகத்தினாேலேய அ  மரண மைடகிற . நாம் எைதச் ெசய்ய 
            வி ம் கிேறாேமா அைத, வி ம் ம்ெபா ேத ெசய்  த்தல் ேவண் ம்; 
            ஏெனனில் இந்த வி ப்பமான , உலகில் மனிதர்க ைடய நா ம் ைகக ம் 
            அகஸ்மாத்தாய் ேநாி ம் காரணங்க ம் எத்தைன உளேவா, அத்தைன ைற 
            தைடப்பட்  மா வதற் கிட ண் . "ெசய்ய ேவண் ம்" என்ப  
            ெப ஞ் ெசலவாளியின் ெப  ச்சிைனப் ேபால், நன்ைம பயப்ப ேபால 
            காட் த் ன்ப மிைழக்கும். அதி க்கட் ம். ண்ணின் இரணத் த கிற் 
            குேவாம். 
            அமலாதித்யன் தி ம்பி வ கின்றான்; வாய்ச் ெசாற்களான்மட்  மன்றி 
            வ ய உன் கரத்தின் ெசய்ைககளால் உன  தந்ைதயின் ைமந்தன் என்பைதக் 
            காட் ம் ெபா ட்  நீ என்ன ெசய்யத் ணிவாய்! 
 
    லீ. ேகாயி  லாயி ம் அவைனக் ெகால்கின்ேறன்! 
 
    கா. அவன் ெசய்த ெகாைலக்கு எந்த இட ம் அைடக்கல மாகக் கூடா . 
            பழி வாங்குதற்கு எல்ைல இ க்ெகாணா . ஆயி ம் லீலாதரா, இ  
            ெசய்கின்றாயா? உன  ட் ேலேய மைறவாய்த் தங்கி யி . அமலாதித்யன் 
            வந்த டன் நீ தி ம்பி வந்த ெசய்தி அவன் அறிவான். ேககய நாட்டான் 
            உன்ைனப் கழ்ந்த்தைதவிட பதின்மடங்கு அதிகமாக உன  ெப ைமைய 
            அதிகமாய் வர்ணித்  அவெனதிாில் கூ ம்ப யாக ஆட்கைள ஏ ேவாம். 
            சு க்கத்தில் உங்க ளி வ க்கும் சண்ைட ட் வித் , உங்க க்காகப்  
           பந்தயம் ேபா கின்ேறாம். அவன் சூ  வா  அறியாதவன், கள்ளங்கபட  
           மற்றவன், ஆகேவ அந்த அஜாக்கிரைதயில் கத்திகைளப் பாிேசாதித் ப் 
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           பார்க்கமாட்டான்.  ஆகேவ சுலபமாய், அல்ல  ெகாஞ்சம் மா பாட் னால்,  
           ம க்கப்படாத கத்தி ஒன்ைறப் ெபா க்கி எ த்  அவன் ஏமா ம் சமயம்  
           பார்த்  உன் தந்ைதையக் ெகான்ற பழிையத் தீர்க்கலாம் நீ அவன் மீ . 
 
    லீ. அப்ப ேய ெசய்கிேறன். அதற்காக என் கத்தியில் க விஷத்ைதப் சி 
            ைவக்கின்ேறன். விஷத் ைதலம் ஒன்  வயித்தியெனா வனிடமி ந்  வாங்கி 
            யி க்கின்ேறன்.அதில் ஒ  ைற ேதாய்த்த கத்தியினால், சற்ேற  
            கீறியேபாதி ம், க்ஷணத்தில் மரண ண்டாக்கும் சக்தி வாய்ந்த ; இரத்தம்  
            கண்ட இடத்தில் இவ் லகத்தி ள்ள விஷ கண்டக மான கிைடத்தற்காிய  
            சஞ்சீவி ஔஷதிகைளெயல்லாம் ெகாண் வந்  அைறத் க் கட் னா ம், 
            மரணத்தினின் ம் காப்பாற்ற யா ;என  கத்தி ைனைய இவ்விஷத்தில் 
            ேதாய்த்  ைவக்கின்ேறன்,அவைன நான் ெகாஞ்சம் கீறின ேபாதி ம் 
            அவன் ம வ  திண்ண மாகும்ப . 
 
    கா.    இன் ம் இைதப்பற்றி நாம் ேயாசிப்ேபாம்.நம் ைடய எண்ணத்திற்கு ஏற்றப  
            ைககூ ம் வண்ணம் கால சந்தர்ப் பங்கைள ம் ணக் க விகைள ம்  
            சீர் க்கிப் பார்ப்ேபாம். காாிய ம் ைககூடாமல் நம  குைறபா ைடய  
            ெசய்ைகயால் நம  உட்க த் ம் ெவளியாவைதவிட இதில் நாம் கா ட் க்  
            ெகாள்ளாதேத நலம். ஆகேவ ஒ  ேவைள இந்தப் பிரயத்தனமான  ர்த்தி  
            யாகு ன் உைடப ேம யாகில், இதற்கு உப பலமாக,பின் டன் சித்தமாக  
           ேவ   இரண்டாவ  பிரயத்தனம் ஒன் றி க்கேவண் ம்.ெபா ,- ேயாசித் ப் 
            பார்க்கின்ேறன்-உங்க ைடய சாமர்த்தியத்ைதப்பற்றி நாங்கள் ஒ  சபதம் 
            ெசய்கின்ேறாம். - ஆம்! அகப்பட்ட . உங்கள் வாிைசயில் நீங்கள் கைளப் 
            பைடந்த சமயத்தில் அதன் ெபா ட்  சற்ேற விைரவாக வாிைச  
            வாங்கேவண் ம் - அவன் தாக சாந்தி ேகட்பா னாயின் அவ க்காக ஒ   
            பானகம் சித்தம் ெசய்  ைவக்கின்ேறன் சமயத்திற்கு.அைதக் ெகாஞ்சம்  
            அ ந்தியேபாதி ம், ஒ ேவைள விஷம் ெபா ந்திய உன் வாளின்  
            காயத்தினின் ம் அகஸ்மாத்தாய்த் தப்பிய ேபாதி ம் எப்ப ம் நம   
           எண்ணம் நிைறேவறிவி ம். ஆயி ம் ெபா !- என்ன சப்தம்? 
 
    ெகௗாீமணி வி கிறாள். 
 
    என்ன விேசஷம் ெகௗாீமணி? 
 
    ெகௗ. ஒன்றின்ேமல் ஒன்றாய் மிதித் க்ெகாண்  வ கின்றனேவ யரங்கள், 
            அத்தைன விைரவில் ெதாடர்கின்றன. ஹா! லீலாதரா! உன  தங்ைக நீாில் 
            ழ்கி ம ந்தாள். 
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    லீ. நீாில் ழ்கியா? ஐேயா! எவ்விடத்தில்? 
 
    ெகௗ. அங் ேகாாிடத்தில் ஆற்றங் கைர ேயாரமாக ஓர் ஆலமரம் ளிர்கள் நிரம்பிய 
            கிைளகெளல்லாம் ெதள்ளிய தண்ணீாில் பிரதி பிம்பிக்கும்ப  கு க்ேக 
            தைழத் தி க்கின்ற . அவ்விடம் ஆம்பல், அரவிந்தம், அேசாகு, அ ம் ன்ைன 
            என்  ெசால்லப்பட்ட அேநக விதமான ஷ்ப மாைலகைள அலங்ேகாலமாய் 
            அணிந் ெகாண்  வந்  அவள் வைளந் தி ந்த மரக்கிைளகளின்மீ  தான் 
            மகுடம்ேபா லணிந் தி ந்த மாைல ெயான்ைற மாட் ம்ப  ெதாத்தி ஏற, ப  
            ெபா க்க யா  கிைள றிய, அப் ஷ்ப மாைலக டன் அவ ம்  
            அப்ப ேய அரற் ம் அவ் வாற்றில் ழ்ந்தனள். உடேன அவள  ஆைட நீாில்  
            பரவ, அப்ப ேய அவைள ஆற்  நீாில் அழியாமல் தாங்கி நின்ற  சற்   
           ேநரம். அச் சமயத்தில் நீாிேலேய பிறந்  வளர்ந்த சுபாவ ைடயவள்ேபா ம்,  
           அன்றி தன் நிைலயின் யரத்ைதத் ெதாிந்  ெகாள்ளாதவள்ேபா ம், பழய  
           பாட் க்களில் அங்கு மிங்குமாக பா க்ெகாண் ந்தனள். அப்ப  எத்தைன  
           ேநரம் இ க்க ம்? சீக்கிரம் ஆைட ெயல்லாம் தண்ணீர் ேகார்த் க்  
           ெகாள்ளேவ அவள் பா க்ெகாண் க்கும் ெபா ேத அப்ப ேய தண்ணீ க்குள்  
           இ த் க் ெகாண்ட  ேபைதைய! 
 
    லீ. ஐேயா! அவள் கிப்ேபாய் விட்டனளா ஆனால்? 
 
    ெகௗ. கிப் ேபாய்விட்டாள்! கிப் ேபாய்விட்டாள்! 
 
    லீ. ஐேயா! ேபைதேய! அபலா! தண்ணீைர அதிகமாய்ப் ெபற்றி க்கின்றாய், 
            ஆகேவ என் கண்ணீர் உனக்கு ேவண் யதில்ைல. ஆயி ம் இ  நம  
            ம ஷ்ய சுபாவம்! மனமான  என்னதான் ெசான்னேபாதி ம் சுபாவத்தா 
            ண்டான வழக்கம் நம்ைமவிட் டகலா . இைவகள் ேபான டன் ெபண்களின் 
            ேபதைம ெவளிப்ப ம். - மகாராஜா, எனக்கு விைட யளி ம்! நான் வாய் திறந்  
            ேபசுேவ னாயின் ேகாபத்தாற் சுட் ெடாிப்ேபன், இந்தத் க்கமான  
            அதைன நைனக்கின்ற . (ேபாகிறான்.) 
 
    கா. நாம் பின் ெதாடர்ேவாம் ெகௗாீமணி. அவன  ேகாபத்ைத அடக்கும்ப  நான் 
            எவ்வள  கஷ்டப்படேவண் வந்த ! இப்ெபா  இ  அைத ம ப ம் 
            ட் வி ெமன்  அஞ்சுகின்ேறன். ஆகேவ, நாம் பின் ெதாடர்ேவாம் வா. 
 
    (ேபாகிறார்கள்) 
 
    காட்சி கிற . 
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    -------------------- 
 

ஐந்தாம் அங்கம்: தல் காட்சி. 
 
    ஓர் ஸ்மசானம் 
 
    இரண்  ெவட் யான்கள் மண் ெவட்  த ய எ த் க்ெகாண்  வ கிறார்கள். 
 
    ெவ 1. ஏன்டா ம ேன, ேமாசத் க்குப் ேபாவ ம் இண்  தன் உசிேர தாேன 
            ெகாண் க்கினா, அவ க்கு சமாதி ஒண்  இன்னாடா? 
 
    ெவ 2. அப்ப த் தாண்டா இண்ணா, நான்தான் ெசல்ரேன! குயிேய ெவட்ரா சாியா; 
            நாசாதிபதிங் கல்லாம் நாயம் ஒக்காந்  ேபசனாங்க, சமாதிதா இண்  
            தீமானம் பண்ணாங்கேள! 
 
    ெவ 1. ேடயப்பா! அெதப் ரா அ ? தன் உசிேர காப்பாத்திக்கிறத் க்ேகாசரம் 
            தன்ென ெகாண் க்னாளா என்னா? 
 
    ெவ 2. ஏண்டா, அப் த்தா தீமானம் பண்ணாங்கேள! 
 
    ெவ 1. அெதன்னேமா அவமானம்தான், இன்ெனாண்  மில்ேல. இெதா பா  ஒ  
            நாயம்; நானா கவனம் ெவச்சி தண்ணியிேல ய்கிப்ேபானா, அ  ஒ  'கிாிேய' 
            ஆச்சா? அந்தா கிாிேயேல  பாவம் இக்கு , எடம், ெபா , ஏவ , 
            ஆனத் னாேல அவ ஓ  மிண்  ய்கிப் ட்டடா. 
 
    ெவ 2. ேடயப்பா! அெதப் ரா ேகக்கேர? அண்ேண, ெசல்  பாக்கலாம். 
 
    ெவ 1. ெசல்ேரண்டா ம ேன ேக , இந்த ெலக்குேல இக்கு  தண்ணி, ஆச்சா; 
            இந்த ெலக்கிேல இக்கரான் ம ெசன், ஆச்சா; இந்த ம ெசன் ேபாயி 
            தண்ணியியேல உய்ந்தா, இஸ்டம் இர்க்குேதா இல் ேயா அப்ெபா அவனா 
            ேபாரான், ெதாிஞ்சிச்சா? இந்தா தண்ணி அவங்கிட்ட வந்  ய்த்தி 
            ட் தா, அவனா ய்கிப் ேபாவேல. ஆனத் னாேல தன்  சுேர தானா 
            ேபாக்கிக்காதெதாட்  தம் ேபர்ெல குத்த மில்ேல! 
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    ெவ 2. ஏண்டா அண்ேண, இதானா நாயம்? 
 
    ெவ 1. ஆமாண்டா ஆமாம்; இத்தான் நாசாதிபதிங்க நாயம்! 
 
    ெவ 2. ேட அண்ேண, நான் ஒ  உ ெம ெசல்லட் மா? இவ மாத்தரம் ஆண்ெடங்க 
            வங்கிசத்திேல ெபாறந் தி க்காப் ேபானா சமாதி கிமாதி அல்லாம் இல்லாேத 
            பிாிெய கட்  இஸ் ட் ர்ப்பாங்க. 
 
    ெவ 1. ஆ! ம ேன! அ  ெசன்னிேய அ  சாியான ேபச்சி! அதாம் க  உகம்  
             இண்ர ! ஆண்ெடங்ெகா ஓ  மிண்ணா க்கு ேபாட் க்கலாம், ய்கிப்  
             ேபாவலாம்; அவங்கேள ேபாேல ம ச  நாம்ேபா ெசய்ேசா மிண்ணா தப் !  
             விட்  கடாசிடா! மம்மட்  எ த் க்கி  நம்ேபா ேவெலெய பாப்ேபாம். –  
            ெவட் யார ேவெலக்கி மிஞ்சின ேவெல எ  மில்ெல இந்த ஒலக த் ல- 
 
    ெவ 2. ஏண்டா அண்ேண அப் ? 
 
    ெவ 1. நம்ேபாதாண்டா அல்லாைர ம் ேமாசத் க்கு அ ப்பிக்கேராம்! 
 
    ெவ 2. ேடயப்பா! 
 
    ெவ 1. ேடயப்பா! என்னாடா? நம்ேபா குயி ேதாண்  ெபாெதக்காப்ேபானா 
            ேமாசத் க்குப் வாங்கேளா? - அ  ேபானாப் ேபா , இன்ெனாண்  
            ேகக்ேரன் ெசல்  பாக்கலாம். ஒனக்குத் ெதாியாப் ேபானா ெதாியா  இண்  
            ெசல் . 
 
    ெவ 2. ெசல்  ஆவட் ம். 
 
    ெவ 1. ஒ  கல்  தச்ெசன், ஒ  ெகால்ெலன், ஒ  தச்ெசன், இவங்ேகா எல்லாேர 
            காட் ம் ெராம்ப ெபலமான கட்டடம் கட்ரவன் எவண்டா? 
 
    ெவ 2. க்குமரம் பண்ரேவ! அவன் கட்ர கட்டடம் ஆயிரம் ேபெர ெகாண்ணா ம் 
            அப் ேய ஒ யாேத இக்குேத. 
 
    ெவ 1 . ெராம்ப த்திசா தான், பரவாயில்ேல, க்குமரம் என்னேமா நல்ல தான். 
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            எப்ப  நல்ல ? தப்  ெசய்ரவங்க க்கு நல்ல  ெசய்யி .நீ என்னேமா  
            இப்ெபா ேகா க்கானா க்குமரம் ெபலமான  இண்  ெசான்னத் ேல  
            தப்  பண்ேன, அத்ெதாட்  உனக்கு நல்ல  ெசய் ம் க்கு மரம் ெசால் டா 
            ெசால்  இன்ெனா தரம். 
 
    ெவ 2. ஒ  கல்  தச்ெசன்,ஒ  ெகால்ெலன்,ஒ  தச்ெசன், இவங்ெகல்லாேர  
               காட் ம் ெராம்ப பலமான கட்டடம் கட்ரவன் எவன்? 
 
    ெவ 1. ஆ! அத்ெத ெசால்  வி வி. 
 
    ெவ 2. ஆ!இப்ெபா ெசால்ேர! 
 
    ெவ 1.ெசால்  பார்க்கலாம். 
 
    ெவ 2. ேடயப்பா! ெசால்ல யா  என்னாேல!- 
 
    அமலாதித்திய ம், ஹாிஹர ம் ரத்தில் வ கிறார்கள். 
 
    ெவ 1. ெசாம்மா உம் மண்ெடெய ஒடச்சிக்காேத ! ஓடாத ைகெதெய ஒதச்சா 
            ஓடப்ேபா தா? இந்த மாதிாி யாரானா இன்ெனா  தரம் உன்ேன ேகட்டா, 
            "ெவட் யான்" இண்  பதில் ெசால் .ெவட் யான் ெவட்ர குயி ஒகாந்த 
            காலம் வைரக்கும் அயியா . ேபாடா எம் மவேன, ஏகங் கிட்ட ேபாயி 
            ஒ  ப ல்லா கள்  வாங்கிக்கி  வா எனக்கு! 
 
    [ இரண்டாவ  ெவட் யான் ேபாகிறான்.] 
 
    ெவ* 1. [குழி ெவட் க் ெகாண்  பா கிறான்] 
 
    காைள ப வத்தில், காதல் வழிச் ெசன்றக்கால் 
            காதல் வழிச்ெசன்றக்கால், கன்னெலன் ெறண்ணிேனன் 
            கன்னல் என் ெறண்ணிேனன், கவைலேய தின்றிேய 
            கவைலேய தின்றிேய, காரணமறிேயேன! 
 
    அம. ெசய்கிற ெதாழி க்காகச் சிறிேத ம் க்கப்ப கிறதில்ைலயா இவன்? 
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            சமாதி ெவட் கிறதில் சங்கீதம் பா கிறாேன! 
 
    ஹ. பலநாட் பழக்கமான  இைதச் சகஜமான ெதாழி லாக்கிவிட்ட  இவ க்கு. 
 
    அம. ஆம், அப்ப த்தான்; ேவைலயில்லா ெவ ங் ைகக்ேக வி ப்  ெவ ப்  
            அதிகம் உண் . 
 
    ெவ. [பா கிறான்.] 
            காலனவன் தா ம், கள்ளத் தனமதாய் 
            கள்ளத் தனமதாய், காைலப் பற்றினேன 
            காைலப்பற்றி ெயைன, களிமண்ணா யாக்கினேன 
            களிமண்ணா யாக்கினேன, கட்டழகன் எைன மறந்ேத. 
 
    [ஒ  மண்ைட ஓட்ைட ெவளியில் எறிகிறான்.] 
 
    அம. அந்தத் தைல என்பில் தைசயா லாகிய நா ெவான்றி ந்  நன்றாய்ப் பா  
            இ க்குேம ப வ காலத்தில் ? இப்ெபா  அைத என்ன ஏழ்ைமயாய்ப் 
            பாாில் ெமா கின்றான் இந்தப் ப க்காளி, ஜராசந்தன் என்ைப பீமேசனன் 
            பாாில் ேமாதிய ேபால் ! இ  ராேலாசைன ெசய்த ஒ  ஷ்ட மந்திாியி 
            ைடய மண்ைடயா யி க்கலாம். இப்ெபா ேதா ச்சமாய்ப் பாவிக்கின்றான் 
            இந்தச் சண்டாள ம், ஈசைனேய ேமாசஞ் ெசய்யக் க தியவன் என்பா யி க்க 
            லாகாதா இ  ? 
 
    ஹ. இ க்கலாம் இளவரேச. 
 
    அம. அல்ல  ஓர் பிர வி ைடயதா யி க்கலாம். "தங்க ைடய தய  மகாராஜா ! 
            தங்கள் சித்தம், என் பாக்கியம் மகாராஜா" என்  உயி டன் இ ந்தகாைல 
            உளறியி க்கலாம் பன் ைற ! அல்ல  தான் ெபறேவண் , தன   
            ேநச ைடய குதிைரையப் கழ்ந்  ேபசிய தயாள குண ைடய தனவா  
            ைடயதா யி க்கலாம் அல்லவா ? 
 
    ஹ. ஆம், அரேச. 
 
    அம. அப்ெபா  அப்ப  இ ந் தி க்கலாம் ! இப்ெபா  க்க க்கு 
            வாசஸ்தலமாய் கவாய்க் கட்ைட ேபாய், மயானத்  ெவட் யான ,மண் 
            ெவட் யால் மதிப் பின்றி ேமாதப்ப கின்ற ! இச் சகத்தின் அநித்தியத்ைதப்  



 137

            பார்! இைதப் பிரத்யட்சமாகக் கா ம்ப யான அதிர்ஷ்டம் கிைடத்தேத  
            நமக்கு! ஐேயா! இவ்வா  குரங் காட்டத்தில் எறியப் ப வதற்ேகா,குவலயத்தில்  
            இந்த எ ம் க ெளல்லாம் கஷ்டப்பட்  வளர்க்கப்பட்டன!இைத நிைனத்தாேல 
            என் என் கெளல்லாம் ைநகின்றன! 
 
    ெவ 1.[பா கிறான்.] 
            ேகாடா  மண்ெவட் , ேகா ச்சீைல ெயான் ேம 
            ேகா ச்சீைல ெயான் ேம, கூறி னில் ேபா ேம 
            கூறி னில் ேபா ேம, குழிெயான்  தா ேம, 
            குழிெயான்  தா ேம,கூத்தனார் வி ந்தினர்க்ேக. 
            [ இன்ெனா  மண்ைட ேயாட்ைட ெவளியில் எறிகிறான்.] 
 
    அம. அேதா இன்ெனான் ! அ  ஏன் ஒ  நியாய வாதியி ைடயதா யி க்க 
            லாகா ? இவன  வாதங்க ம், எதிர் வாதங்க ம், ர்வ பட்சங்க ம், 
            ஆட்ேசபைனக ம், ேகாட்பா க ம், நியாய சட்டங்க ம் எங்ேக ேபாயின 
            இப்ெபா ? மயானக் காவலாளி மக்கிப்ேபான மண்ெவட் யால் தன் 
            மண்ைடயில் அ த் ம் குற்றஞ் சாற்றா  குன்றியி ப்பேதன்? உம்!- இவன் 
            காலத்தில் இவன் ஓர் ெபாிய பத்திர கிதனாயி க்கலாம். அத்தைனப் 
            பத்திரங்க ம் இவைனப் பத்திரமாய்க் காக்க வைக யற் ப் ேபாயினேவ.   
            இவன் ஜீவ காலத்தில் அேநகம் நிலங்கைள வாங்கியி க்கலாம். இப்ெபா  
            இவ க்குக் கிட் யெதல்லாம் மண்ைடேயா  நிைறய மண் திேயா?  
            இவன  ெசாத் க்களின் ல பத்திரங்க ம் இக் குழியில் அடங்காேவ !  
            அைவகளின் ெசாந்தக்கார க்கு இதற்குேமல் கிட்டாமல் ேபாயிற்றா? 
 
    ஹ. அதற்குேமல் ஒ  அ ம் கிட்டா  ஐயேன. 
 
    அம. தானசாசனங்கள் பித்தைளயில் ெச க்கப்ப கின்றன வல்லவா? 
 
    ஹ. ஆம், ெசம்பி ம் உண் . 
 
    அம. அதில் நம்பிக்ைக ைவப்பவர்கள் பித்தர்க ம் வம்பர்க ந்தான். நானிவ டன் 
            ேபசிப் பார்க்கின்ேறன்.- யா ைடய ப குழியடா இ ? 
 
    ெவ 1. என்னீ  ஐயா. [பா கிறான்.] 
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            கூறி னில் ேபா ேம, குழிெயான்  தா ேம 
            குழிெயான்  தா ேம, கூத்தனார் வி ந்தினர்க்ேக. 
 
    அம. உன் ைடய தாகத்தா னி க்கேவண் ெமன்  நிைனக்கின்ேறன்; 
            அதில்தானி க்கின்றாய் நீ! 
 
    ெவ 1. எசமான் அ க்கு ெவளிப்பரமா யி க்ைகங்ேகா; அத்ெதாட்  அ  எசமான  
            அல்லா. என் வைரக்கும் நான் அ ேல இல்லாப்ேபானா ம் என்னீ தான். 
 
    அம. அதில் இ ந் ெகாண்  என் ைடய தான் என்பதனால் அதில் தாணி க்க 
            ேவண் ம் நீ!- எந்த மனித க்காக இைத ெவட் கின்றாய் நீ? 
 
    ெவ 1. ஒ  ம ச க்கும் அல்லா ஆண்ேட. 
 
    அம. ஆனால் எந்த ம ஷிக்காக? 
 
    ெவ 1. எந்த ம சிக்கும் இல்ேல ஆண்ேட. 
 
    அம. பிறகு யாைரப் ைதக்கப் ேபாகின்கின்றார்கள் இதில்? 
 
    ெவ 1. ம சியா இர்ந்த ஒண்ேண ெபாெதக்கப் ேபாராங்ேகா ! ஆண்ேட, சாமி, 
            ரச்சிக்ேகா ம், பாவம்! இப்ெபா ெபாணம ெகடக்கு  அ ! 
 
    அம. என்ன கணக்காகப் ேபசுகின்றான் இந்தப் ைலயன்! நாம் கவனத் டன் 
            வார்த்ைதயாட ேவண் ம், இல்லாவி ன் கஷ்டப்பட் ப் ேபாேவாம்!- 
            ஈசனாைண! ஹாிஹரா, இந்த ன்  வ ட காலங்களாக கவனித்   
            வ கிேறன். கு யானவ ைடய கட்ைட விரல், கனவான  குதிக்கா ல கில்  
            ெந ங்கி மிதிக்கும்ப  அத்தைன நாகாீகம் அதிகப்பட்  விட்ட .-எத்தைன  
            நாளாக மயானத்  ெவட் யானா யி க்கின்றாய் நீ? 
 
    ெவ 1. வர்சத்திேல இக்கர  நாள்ேல எல்லாம் நம்ேபா பயய ராசா, பார்த்திபேநச 
            ராசாேவ ெசயிச்சாேர அந்த நா  ெமாதலா, ஆண்ேட- 
 
    அம. அ  நடந்  எத்தைன கால மாய ? 
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    ெவ1. அ  ெதாியாதா ஆண்ேட ஒங்க க்கு? மைடயங்ககூட ெசல் வாங்கேள! 
            நம்ேபா எலவரசர் இர்க்குறாேர அவ  ெபாறந்த நா  அ -இப்ேபா பயித்யம் 
            ச்சிப் ேபாயி சீெமக்கி அ ப்பிச்சூட்டாங்கேள அவ - 
 
    அம. ஆம் சாிதான்;அவைரேயன் அ ப்பினார்கள் சீைமக்கு? 
 
    ெவ 1. ஏனா? பயித்யம் ச்சிப் ேபாச்சி இண் ; அங்ேக ேபானா அவ க்கு த்தி 
            சாியா மிண் ; அப்ப  சாியா ேபாவாேபானாக்கூட அங்ேக அவ்ள   
            பரவாயில்ேல- 
 
    அம. ஏன்? 
 
    ெவ 1 . அ  அவ்ளவா ெதாியா  அங்ேக!அந்த ஊர்ேல இர்க்கரவங்கல்லாம்  
               அவெரப் ேபாேலேய பயித்யம் ச்சவங்க, அ ேல வித்யாஷம் ெதாியா ! 
 
    அம. அவ க்கு எப்ப ப் பயித்தியம் பி த்த ? 
 
    ெவ 1. அ  ெராம்ப ஆச்சாியமா உண்டாச்சி இண்  ெசல்ராங்ேகா. 
 
    அம. எப்ப  ஆச்சாியமாக? 
 
    ெவ 1. த்தி ட் தாம், பயித்யம் வந் ட் தாம்! 
 
    அம. எந்த விதத்தில்? 
 
    ெவ 1. இந்த ெவடத்திேலதான், குர்ஜரத் ேல;நான்தான் ப்ப  வர்சமா ள்ெள 
            ஆயி, ம ச நாயி, ெவட் யனா இர்க்கேரேன இங்ேக! 
 
    அம. ஒ  ம ஷன் எத்தைன காலம் இ ப்பான் மியில், மக்கி மண்ணாய்ப் 
            ேபாவதன் ன்? 
 
    ெவ 1. இப்ேபா வர்ெரா ெபாணங்கல்லா, ேநா  ச்ச ங்க, மியிேல 
            ெவக்காத் க்கு ன்ேனேய மக்கிப் ங்ேகா ! சாவரத் க்கு மின்னிேய 
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            ஒ த்தன் மக்காப்ேபானா, ஒ  சுமா  ஒம்ப  எட்  வர்சம் தாங்குவான்.- 
            வாணிய ஒட  ஒம்ப  வர்சம் தாங்கும் நண்ணா. 
 
    அம. மற்றவர்கைளவிட அவன் மாத்திரம் ஏன் அதிகம் ? 
 
    ெவ 1. அெவன் உடம் ேள எண்ெண ஊறி ஊறி நண்ணா பெதனிட்  ேபாயி க்கும், 
            அத்ெதாட்  தண்ணி ேகாத் க்கா  சீகரத் ேல ; ெபாணத்ெத ெக க்கற   
             இந்த தண்ணிதாம் சாமி சீகரத் ேல. இந்தா பா  ஆண்ேட, இந்தத் தெல  
             ெய ம்ேப, இ  வந் , ஒ  சுமா , இ வத்தி  வர்சம் மண்ேல  
             இந் க்கு  ! 
 
    அம. யா ைடய  இ  ? 
 
    ெவ 1. அ  ஒ  பித்தம் ச்சவன் -யார்  இண்  ெநனக்ேர ஆண்ேட இ ? 
 
    அம. உம்,உம், எனக்குத் ெதாியா . 
 
    ெவ 1. அவன் எயேவ க்க பித்தம் ச்ச ப க்காளி ! என் தெல 
            ேமெல ஊத்தனா ஆண்ேட ஒ  ெமாந்ெத ெகா ம்  சாராயத் 
            ேத ஒ  தரம் ! இந்த மண்ெட ஓ  நம்ப ராசாகிட்ட அவஸ் 
            யக்காரன் இ ந்தாேன, அ ேக, அவன்  ஆண்ேட - 
 
    அம. இ வா ? 
 
    ெவ 1. அத்தா ! 
 
    அம. எேதா பார்க்கலாம் [ைகயி ெல த் க்ெகாண் ] ஐேயா ! அ கா ! அ கா !- 
            ஹாிஹரா, அவைன நான் நன்றா யறிேவன். அபாரமான விகட ைடயவன் ! 
            அதி சூட்சுமமான த்தி ைடயவன். அவன் தன ேதாட்களின்மீ  என்ைன  
            ஆயிரம் ைற க்கி யி க்கின்றான். இப்ெபா  அைத நிைனத்தா ம் என்  
           மனம் என்ன ெவ ப் பைடகின்ற  ! எனக்கு வாந்தி வ ம்ேபா க்கின்ற .  
           கணக்கிடக் கூடாதப  நான் எத்தைனேயா ைற த்தமிட்ட உத கள்  
            இங்குதானி ந்தன.- இப்ெபா  உன் விைளயாட் க ெளங்ேக? விேநாதங்க  
           ெளங்ேக? ஆடல்கெளங்ேக? பாடல்க ெளங்ேக? சைபேயாைர ெயல்லாம்  
           சந்ேதாஷத்தால் ஆரவாாிக்கச் ெச ம் உன  சா ர்ய ெமாழிக ெளங்ேக?  
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           உன  இளிப்ைபயாவ  ஏளனம் ெசய்ய ஒன்ைறயாவ  கூறமாட்டாயா? உன்  
           கவாய்க் கட்ைட அ டன் அற் ப் ேபாயதா? இப்ெபா  நீ றப்பட்  என்  
           காத யின் கி ஹத் க்குப் ேபாய் கண் க்கு அஞ்சனம் அைர அங்குலம்  
           தீட் ய ேபாதி ம் 
            அவ ம் உன் கதிக்குத்தான் கைடசியில் வரேவண் ெமன்  ெசால  வா; 
            அைதக் ேகட்  அவள் நைகக்கும்ப  ெசய்.- அப்பா, ஹாிஹரா, எனக்கு ஒ  
            சமாசாரம் ெதாியேவண் ம். 
 
    ஹ. என்ன அ  அரேச? 
 
    அம. விக்கிரமாதித்யன் இவ்வா தான் ஆயினாென நிைனக்கின்றாயா, 
            ம ந்தபின் மண்மீ ? 
 
    ஹ. அப்ப த்தா னாயி க்க ேவண் ம். 
 
    அம. இவ்வா  ர்க்கந்தமாய்? அப்பா! 
    (மண்ைட ேயாட்ைடக் கீேழ ைவக்கின்றான்.) 
 
    ஹ. ஆம், அதற்குச் சந்ேதக மில்ைல ஐயேன! 
 
    அம. நாம் ம ந்தபிறகு என்ன என்ன அற்ப விஷயங்க க்கு உபேயாகமாகும்ப  
            மா கின்ேறாம், ஹாிஹரா, விக்கிரமாதித்ய ைடய உத்தமமான உடல்  
           சாளரத் வாரத்ைத அைடக்கும் மண்ணாம்வைரயில் அதன் மாறதல்கைள நாம் 
            ஏன் நம  மனத்தால் எண்ணிப் பார்க்க லாகா ? 
 
    ஹ. அவ்வா  ேயாசித்தால் அவ்வள  உசிதமா யிரா . 
 
    அம. அல்ல, அ  வள ம் அல்ல; அந்த மார்க்கத்தி ெலல்லாம் நாம் மாியாைத டன் 
            பின் ெதாடர்கிேறாம் அவைர! ஒ  ேவைள அேத மார்க்கத்தில் நா ம் ேபாக 
            ேவண் வாி ம் வ ம். இந்தப் பிரகாரம்; விக்கிரமாதித்யன் மாித்தான், 
            விக்கிரமாதித்யன் மண்ணில் ைதக்கப்பட்டான், விக்கிரமாதித்யன்  
            மண்ணானான் ம ப ம், அந்த மண்தான் தி, திையச்  
            ேசறாக்குகின்ேறாம், ேசற்றி ந்  களிமண் எ க்கின்ேறாம், ன்   
            விக்கிரமாதித்யனா யி ந்  பின்  களிமண் உ ண்ைடயாய் மாற்றப்பட்ட 
            அைதக்ெகாண்  ம  பாண்டத்தின் ஓட்ைடைய ஏன் அைடக்க லாகா  ? 
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    மன்னர்தம் மன்னவனாம் விக்கிரமா தித்திய ம் ம ந்  மண்ணாய்த் 
            ெதன்ற ேம காவண்ணம் டற்கா னானந்ேதா ெத வின் சந்ைத 
            என் மிம்மண் டலெமல்லாம் மதித்திடச்ெசய் யவன்மண் ம் எய்  கின்ற 
            இன் மைழக் குளிர்மாற் ம் மட்சுவைர அைடத்திடேவ யிையவ ெதன்ேனா ? 
 
    ெபா  ! ெபா  ! ஒ  றம ! - இேதா மகாராஜா வ கிறார். 
 
    பண்டாரங்கள் தலாேனார் ேதவாரம் பா க்ெகாண்  வ கிறார்கள். 
            அபைலயின் பிரதம் ெகாண் வரப்ப கின்ற . 
            லீலாதரன், காலேதவன், ெகௗாீமணி, தலாேனார் வ கின்றனர். 
 
    அம. மகாராணி ! பாிஜனங்கள் ! யா ைடய சாபத்ைத இவ்வா  பின் ெதாடர்ந்  
            வ கின்றார்கள் ? சமாதிச் சடங்குக ம் பின்னப்பட் க்கின்றன. இதனால் 
            இவர்கள் பின் ெதாட ம் சவமான  தன் யிைரத் தன ைகயால் ேபாக்கிக் 
            ெகாண்ட பிராணியி ைடயதா யி க்க ேவண் ெமன்  ெதாிகிற . 
            யாேரா ெகாஞ்சம் அந்தஸ்தி ந்தவர்க ைடயதா யி க்க ேவண் ம். நாம் 
            ப ங்கி யி ந்  சற்ேற பார்ப்ேபாம். 
            [ஹாிஹர டன் ஒ  றமாக ஒ ங்கி நிற்கின்றான்.] 
 
    லீ. இன் ம் என்ன சடங்குகள்? 
 
    அம. அேதா அவன்தான் லீலாதரன், மிக்க உத்தமமான இைளஞன் ; கவனி. 
 
    லீ. இன் ம் என்ன சடங்குகள்? 
 
    ப.     அந்த அம்மா ைடய சமாதிக் கிாிையக ெளல்லாம் நாங்கள் எவ்வள  ெசய்ய 
            உத்தர  ண்ேடா அவ்வள  ெசய்  த்ேதாம். ம ந்த வித ெமன்னேமா 
            ெகாஞ்சஞ் சந்ேதகத்திற் கிடமான . நடக்க ேவண் ய ஒ ங்ைகப் ெபாிய 
            இடத்  ஆக்கிைன மாற்றி யிராவிட்டால் இந்த அம்மாள் சமாதி என்பைதேய 
            ெபறா  சர்ம மிக்கு ெவளியாகச் சாதாரணமாய்ப் ைதக்கப்  பட் க்க  
            ேவண் ம்.  கைட கம் வைரயில். வி திக்குப் பதிலாக ெவ ங் கல்ைல ம்  
            கட் ைய ேம ேபாட் க்க ேவண் ம். இப்ெபா ேதா கன்னிைகக்  
            ேகாலமாய்க் க மலர் ைனந்  சர்வ மங்கள வாத்தியத் டன் ஸ்மசான  
           மிக்கு ெகாண் வந்  ேசர்த்ேதாம்! 
 
    லீ. ெசய்யக் கூ ய  ேவெறான்  மில்ைலயா? 
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    ப. அதற்குேமல் ெசய்ய லாகா ெதான் ம். சாதாரணமாக சமாதி நிஷ்ைடயில் உயிர் 
            றந்தவர்க க்குச் ெசய் ம் சடங்குகள் இங்கு ெசய்ேவாமாயின் அ  சமாதிச் 
            சடங்கிற்கு ஒ ெபாிய அபவாத மாகும். 
 
    லீ.    ைவ ங்கள் ைசவத்ைதச் சமாதியில் ; பாிசுத்தமான அவள் அழகிய  
            உட னின் ம் பாாிஜாத மலர் உற்பத்தி யாகுமாக !- பண்டாரப் பதேர!  
            நான் ெசால்வைதக் ேகள். நீ நரகத்தில் நாறிக் கிடக்கும்ெபா  என தங்ைக  
            சுவர்க்கத்தில் சுகமாய் வசித் க்ெகாண் ப்பாள்! 
 
    அம. என்ன! அழகிய அபைலயா? 
 
    ெகௗ. கண்ேண! என் கண்ணின் க மணிேய! கண்வளராய்! கண்வளராய்! 
    ( ஷ்பங்கைளத் கிறாள்) 
    என்றன் மகன் மைனயாவாய் என்ெறண்ணி யி ந்ேதன்நான் 
    இன்னவிதம் உைனக்காண எ பாவம் ெசய்ேதேனா? 
    நின்சயன மிைசமலைர நிைனத்திட்ேடன் பரப்பிடேவ 
    அன்னேமயிப் பாைடமிைச அமர்ந்திடப்பாழ்ங் காலமிேதா. 
 
    லீ. உத்தமமான உன் மதிையக் ெக த் , உத்தமிேய, உன்ைன இக்கதிக்குக் 
            ெகாண் வந்த பாதக க்கு உனக்கு ேநர்ந்ததி ம் பதினாயிர மடங்கு ேகடான 
            கதி சம்பவிக்குமாக!- ெபா ங்கள் சற்ேற மண்ைணத் வா ; என்  
            தங்ைகையக் கைடசி றா என் கரத்தா  கட்  யைணக்கின்ேறன்! 
 
    (சமாதிக்குள் குதிக்கின்றான்) 
            இப்ெபா  ேபா ங்கள் மண்ைண, இறந்த பிணத்தின்மீ ம் இ க்கும்  
            பிணத்தின் மீ ம் ஒன்றாக, இந்தச் சம நிலமான  வானத்ைத யளா ம்  
            நீலகிாியி ம் பழைமயான இமயமைலயி ம் அதிக உன்னதமாம் மைல  
            ெயான்றாகும்ப , எங்கள் தைலமீ . 
 
    அம. ( ன்வந் ) அவ்வள  அதிகமாய் எ த் ச் ெசால்லத்தக்க யரம் உைடயவன் 
            யார் அவன்? ஆ ைடய அடங்காத் க்கத்ைதக் கண்  ஆகாயத்திற் ெசல் ம் 
            கிரஹங்க ம் அைசவற்  நின் ேபாய் ஆச்சாிஇயப்ப கின்றன? இேதா நான் 
            அமலாதித்யன்! 
 
    (சமாதிக்குள் குதிக்கின்றான்) 



 144

 
    லீ. யமன் உன் யிைரக் ெகாண்  ேபாக! 
 
    (அவைனக் கட் ப் பி த் ) 
 
    அம. உனக்கு ஆசீர்வாதம் ெசய்யத் ெதாிய வில்ைல. நான் ெசால்வைதக் ேகள், 
            எ  உன் ைகைய என் க த்தினின் ம். நான் ஆத்திர ம் அடங்காக் 
            ேகாபமில்லாதவ னாயி ம் என்னிடம் அபாயகரமான குண ெமான்  
           றி க்கின்ற , பத்திரம், அதற்காகப் பய மி க்கட் ம் உன்னிடம் சற்ேற! எ  
            உன் ைகைய! 
 
    கா. அவர்கைளப் பிாித் வி ங்கள்! 
 
    ெகள. அமலாதித்யா! அமலாதித்யா! 
 
    எல்ேலா ம். ஐயா! ஐயா! 
 
    ஹ. என் அரேச , சற்ேற சாந்தப்ப த்திக் ெகாள் ம். 
 
    [ேசவகர்கள் அவர்கைளப் பிாித் விட, அவர்கள் சமாதியினின் ம் 
    ெவளிேய வ கிறார்கள்.] 
 
    அம. ஏன்? என் கண் இைமக்குஞ் சக்தி யற் ப்ேபாகிற வைரயில் இவ்விஷயமாக 
            அவ டன் நான் சண்ைட ெசய்கிேறன் ! 
 
    ெகள. ஐேயா! என் கண்ேண! என்ன விஷயத்திற்காக? 
 
    அம. நான் அபைலமீ  காதல்ெகாண் ந்ேதன். பதினாயிரம் அண்ணன் 
            தம்பிக ைடய ஆைசைய ஒ ங்கு ேசர்த்தா ம் என் காத ன் காற் பங்கு  
            ஆகா .- அவள் ெபா ட்  என்ன ெசய்வாய் நீ ? 
 
    கா. ஐேயா, அவ க்குப் பித்தம் பி த் விட்ட  லீலாதரா. 
 
    ெகள.உங்க க்குப் ண்ணிய மாகும், யாராவ  த ங்கள் அவைன ! 
 
    அம. ஈசன்மீ தாைண ! உன்னால் என்ன ெசய்ய ேமா காட்  பார்ப்ேபாம். 



 145

            கண்ணீர் விட் ட கிறாயா? ைகயால் சண்ைட ேபா கிறாயா? பட் னி 
            யி க்கின்றாயா? பல ண்டமாக உன் டைலக் கிழித் க் ெகாள் கிறாயா? 
            கா ச் சாராயம் கு க்கின்றாயா? தைலைய வி ங்குகின்றாயா? அைத 
            நா ம் ெசய்கின்ேறன்! கூக்குர டவா இங்கு வந்தாய்? அவ ைடய 
            சமாதியிற் குதித்  என்ைன ஏளனமா ெசய்யப் பார்க்கிறாய்? உயி டன் 
            உன்ைன ம் ைதக்க உடன்ப கின்றைனயா உன் தங்ைக டன்? அவ்வாேற 
            நா ம் ெசய்கின்ேறன். குன் கைளப்பற்றி வாயா வதனால், நம் மி வர் 
            மீ ம் மைல மைலகளாக அ க்கி, மிைய உயர்த்தி, பா வின் மண்டலமைத 
            ட் , சிகரம் காிந் , இமயமைலேய எ ம் ப் ற்ெறன மதிக்கச் ெசய்யட் ம்! 
            அல்ல  ணாக வார்த்ைத யா வதானால் ெசால், உன்ைனப்ேபால் நா ம் 
            வாயா கின்ேறன்! 
 
    ெகள. ஐேயா ! இ  ெவ ம் பயித்தியம் ! பித்தம் அதிகாித்  விட்டால் 
            இவ்வா தான் ெகாஞ்சம் ேநரம் பிதற் வான், பிறகு ட்ைட யிட்ட ெபட்ைடப் 
            றாைவப்ேபால் தைல வணங்கி கம் வா ப் ேபசா  வாளா இ ப்பான். 
 
    அம. ஏன் ஐயா? என்ைன ேயன் இவ்வா  அவமதிக்கின்றாய்? உன் மீ  நான் 
            எப்ெபா ம் பிாியம் ைவத்தி ந்ேதேன!- சாி ெபாிதல்ல, பீமேசன ன் எதிர்த் ப் 
            ேபசிய ேபாதி ம், ைன கத்தித்தான்தீ ம், நாய் குைலத் த்தான்தீ ம். 
            [ேபாகிறான்.] 
 
    கா. அப்பா, ஹாிஹரா, அவைனப் பின் ெதாடர்ந்  ெசல். 
            [ஹாிஹரன் ேபாகிறான்.] 
 
    [லீலாதர க்கு] ேநற்றிர  நாம் கூறியைதக் ெகாண்  உன  சாந்தத்ைதச் 
            சற்ேற திடப்ப த்திக் ெகாள் ; அந்த விஷயத்ைத நாம் உடேன க்குக் 
            ெகாண்  வ ேவாம். - கண்ேண, ெகௗாீமணி, உன  மகைன  
            ஜாக்கிரைதையப்  பார்த் க் ெகாள் ம்ப  யாைரயாவ  திட்டம் ெசய்  ைவ.  
            இந்தச் சமாதிைய என் ம் மறவா வண்ணம் சாஸ்வதமான கட்டடம் ஒன்   
            கட் ேவாம். சீக்கிரம் கவைல ெயல்லாம் நீங்கிச் சுகமாய்க் காலம் கழிப்ேபாம்;  
           அ வைரயில் நம  காாியெமல்லாம் சாந்தமாகத்தா னி க்கேவண் ம். 
            [எல்ேலா ம் ேபாகிறார்கள்.] 
    ------------------------ 
     

ஐந்தாம் அங்கம்: இரண்டாம் காட்சி. 
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    அரண்மைனயி ேலார் மண்டபம். 
            
            அமலாதித்ய ம், ஹாிஹர ம் வ கிறார்கள். 
 
    அம. அப்பா, இைதப்பற்றி அவ்வள ; இனி மற் ெறான்ைறப் பற்றி 
            எ த் ைரக்கின்ேறன் உனக்கு - அைதச் சார்ந்த விஷயங்கெளல்லாம் 
            கியாபாக மி க்கின்ற தல்லவா உனக்கு ? 
 
    ஹ. கியாபகம் இ க்கின்றதா என்ேறா ேகட்கின்றீர் அரேச ! 
 
    அம.   அப்பா, என்ைனக் கண் றங்க விடாதப  என் மனத்தில் ஓர் விதமான 
            கலக்க ெமான் றி ந்த . க  விலங் கிடப்பட்டகப்பற் றி டர்கைளப்  
            பார்க்கி ம் என் கதி அதிக கஷ்டமாய்த் ேதான்றிய ெதனக்கு. நான் ன் பின்  
            ேயாசியா  ரட் த்தனமாய்-அதைன ம் கழ ேவண்  யி க்கின்ற .  
            அேநக சமயங்களில், 
            நான் ஆய்ந்  ெசய் ம் க மங்க ெளல்லாம் பயன் படா  பாழாகிப் ேபாக, சில 
            சமயங்களில் ஆராய்ந்  பாரா  அவசரப்ப வேத அ கூலத்ைதத் 
            த வதாகின்ற  நமக்கு என்பைத நாம் அறியேவண் ம். நம்மிச்ைசப்ப  
            நம  க மங்கைள நாம் எவ்வள தான் த்திட யன்றேபாதி ம், 
            தன்னிச்ைசப்ப  த்தி ம் தயாபரன் சங்கற்ப ெமான் றி க்கிற  தரணியின் 
            மீ , என்பைத அ  நமக்குக் கற்பிக்கின்ற . 
 
    ஹ. அ  மிக ம் நிச்சயேம. 
 
    அம. என  கப்பல் அைறயினின் ம் எ ந்தவனாய் க ப் க் கம்பள ஆைடயால் 
            உடன் ம் ேபார்த்தவனாய், க க்கி ட் ல் அவர்க ளி க்கு மிடத்ைதக் 
            கண் பி க்க அ ேமல் அ  ைவத் ச் ெசன்ேறன்; இச்ைசப்ப  ேநர்ந்த  ; 
            அவர்க ைடய ைபக்குள் ைபய என் ைகைய விட் ப் பார்த்ேதன் ; பிறகு  
            வில் விைரவாக என் ெசாந்த அைறக்குத் தி ம்பிேனன். அப் றம்,  
            எனக் கி ந்த  பயத்தில், நன்னடத்ைதைய மறந்தவனாய், ைதாியங் ெகாண்   
            அவர்க ைடய சாசனங்களின் த்திைரைய உைடத் ப் பார்த்ேதன். அங்ேக  
            யான் கண்ட  அப்பா ஹாிஹரா!-என்ன அரசன  அக்கிரமம்!- குர்ஜரத்தின்  
            ேக்ஷமத்தின் ெபா ட் ம், சிங்களத்தின் ேக்ஷமத்திற்காக ம், இன் ம்  
            இப்ப ப்பட்ட அேநக விதமான காரணங்கள் ெபா ட் ம், அைதப்  
            பார்ைவயிட்ட டன், கால தாமதம் ெகாஞ்சேம  மின்றி, ெவட் க் கத்திையக்  
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            கூராக்க ம் வி தாவில் காலம் கழிக்கா , என்ைனச் சிரச் ேசதம் ெசய் விட  
            ேவண் ெமன்  உத்தர  ஒ ங்காய் வைரந் தி ந்த . 
 
    ஹ. இப்ப ம் இ க்குமா! 
 
    அம. இேதா அந்தச் சாசனம், அவகாசம் அதிகமா யி க்குங்கால் ஆதிேயாடந்தமாய்ப் 
            ப த் ப்பார் அைத. பிறகு நான் என்ன ெசய்ேதன் என்பைதக் ேகட்க 
            வி ம் கிறாயா? 
 
    ஹ. ஆம், நான் ேவண் க்ெகாள் கிேறன். 
 
    அம. கபடத் தனத்தால் நான்கு ற ம் இவ்வா  கவரப்பட்டவனாய்- நான் நாந்தி 
            பா  வதன் ன் அவர்கள் நாடகத்ைதேய ஆரம்பித் விட்டார்கள்.- ஆகேவ 
            நான் உட்கார்ந்  ேவெறா  சாசனத்ைத உற்பத்தி பண்ணிேனன். பிறகு 
            அைத ஒ ங்காய் வைரந்ேதன். நம  அரண்மைன உத்திேயாகஸ்தர்கள் 
            எண் வ ேபால் நா ம், ஒ  சமயம் அழகாய் எ தல் அற்பத்தனெமன 
            எண்ணி, அவ்வித்ைதைய மறந்திட அதிகமாய் யன்ேறன். ஆயி ம் அ  
            இச்சமயத்தில், எனக்கு மிக ம் பிரேயாஜனப்பட்ட .- நான் எ தியதின் 
            தாற்பாியத்ைத அறிய வி ம் கிறாயா? 
 
    ஹ. ஆம், என் அரேச. 
 
    அம. மகாராஜா அவர்கள் மிக ம் வற் த்தி ேவண் வதாக, சிங்களத் தரசன் 
            தனக்கு நம்பிக்ைக ைடய நண்ப னானப யா ம், தங்க ளி வ க்குள் 
            அன்பான  தாளிப் பைனேபால் தைழத் ேதாங்க ேவண் யப யா ம், 
            சமாதானமாய் எங்கும் சம்பா நன்கு விைளய ேவண் யப யா ம், 
            இ வ ைடய நட் ம் இைண பிாியா தி க்க ேவண் யப யா ம்,  
            இவ்விதமாகப் ெப த்த விஷயங் களடங்கிய, 'ப ' கைளெயல்லாம்  
            அதிகமாய் அ க்கி, - இதில் வைரந்தைதப் பார்த் தறிந்த டன், ேமெலான் ம்  
            ேயாசித் ப் பாராமல், ஏறக் குைறய ஈசைனத் தியானிக்கும் கால ம் விடா ,  
            இைதக் ெகாண்  வ பவர்கைள உடேன ெகான் விட ேவண் ெமன் ,  
             வைரந்ேதன். 
 
    ஹ. இைத எப்ப  த்திைர ெசய்தீர்? 
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    அம. ஏன், ஈஸ்வர சங்கற்பம் இதி ம் ஒத்தி ந்த . என் ைபயில் என் தந்ைதயின் 
            த்திைர ேமாதிர மி ந்த , அதினின் ம்தான் அச்சு வார்க்கப்பட்ட  அந்த 
            குர்ஜரத்தின் த்திைர. பிறகு அந்தச் சாசனத்ைதப்ேபால் ம த்  ேமல் விலாசம் 
            எ தி த்திைர யிட் , பக்குவமாய் ைவத்  விட்ேடன், மாற்றியைத  
            மற்ெறவ ம் அறியாதப . பிறகு, ம நாள்தான் நாங்கள் ச த்திரத்தில் சண்ைட 
            ேபா ம்ப  ேநர்ந்த ; அதன் பிறகு நடந்தைத நீ ன்ேப அறிந்தி க்கின்றாய். 
 
    ஹ. ஆகேவ கிாிதர ம் ராஜகாந்த ம் அக்கதிக்குத்தான் ேபாயி க்கேவண் ம். 
 
    அம. ஏன், அப்பா, அவர்கேள அத்ெதாழி ற்கு அத்தைன ஆைசப் பட்டார்கேள; 
            அவர்கைளப்பற்றி மனத்தில் எனக்குக் கவைல ெயான்  மில்ைல. அவர்கள் 
            ெசய்ைகயாேலேய அவர்க க்கு மரணம் சம்பவித்த . இரண்  ஆட் க் 
            கடாக்கள் ட்  ேமாதிச் சண்ைடயி ங்கால் இைடயில் இரத்தம் கு க்க 
            வந்த நாியின் கதிையப்ேபால், பல ைட இ வர் ெபா ம் சமயம் மத்தியில் 
            வ ம் மைடயர்கள் கதி அபாயகரமானேத! 
 
    ஹ. ஐேயா! இெதன்ன அரசன் இவன்! 
 
    அம. உனக்குத் ேதாற்ற வில்ைலயா? இப்ெபா  என் கைடைமயன்றா 
            இவைன நான்- என  தந்ைதையக் ெகான் , என் தாயாைர ேவைச யாக்கி, 
            நான் ேகாாிய அரசாட்சிக்கும் எனக்கும் இைடயில் வந்  ைளத்தவனாகி, 
            என் உயிைரக் ெகாள்ளத் ண்  ட்ட இவைன-அ ம் அத்தைன வஞ்சக 
            வழியில் - இப்ப ப்பட்டவைன என் ைகயினால் ெகால்லேவண் ய  
            அவசியமான தர்ம மன்ேறா? ம ஷ்ய ஜன்மத்ைதேய ெக க்கப் பிறந்த 
            இக் ெகா ம் பாபி இன் ம் ெக தி ெசய்ய வி தல் பாதகம் அன்ேறா? 
 
    ஹ. அங்ேக நடந்த விஷயத்தின்  அவ க்குச் சிங்களமி ந்  சீக்கிரம் 
            ெதாிந்  ேபாகுேம. 
 
    அம. ஆம் சீக்கிரேம, அ வைரயில் காலம் என் ைடய . ஒன்  என்  
            எண் வதன் ன் ஒ  மனிதன் உயிர் ேபாகுமல்லவா? ஆயி ம் அப்பா 
            ஹாிஹரா, லீலாதரனிடம் நான் என்ைன மறந்  ேபசிேனன் என்ப  எனக்கு 
            மிக ம் வ த்தத்ைதத் த கிற . எனக் கி க்கும் காரணத்தின் உ ைவக் 
            ெகாண்  அவ ைடய மாரண ம் இப்ப ப்பட்டெதன்  நான் 
            பார்த்தறிகின்ேறன். நான் அவன  மன்னிப்ைபக் ேகட்கிேறன். ஆயி ம், 
            அவன் க்கத்ைதப் பாராட் ய ைதாியமான  எனக்கு உன்னதமான 
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            ேகாபம் விைளத்த . 
 
    ஹ. ெபா ம்.- யார் இங்கு வ வ ? 
 
    அரசன் வ கிறான். 
 
    அ. இளவரசர் ேக்ஷமமாய் குர்ஜரம் தி ம்பிய  எங்க க் ெகல்லாம் மிகுந்த 
            சந்ேதாஷத்ைதக் ெகா க்கின்ற . 
 
    அம. உமக்கு மிக ம் வந்தனஞ் ெசய்கிேறன் ஐயா, - இந்த ெவட் க் கிளிையத் 
            ெதாி மா உமக்கு? 
 
    ஹ. ெதாியா தரேச. 
 
    அம. மிக ம் ெமச்சத் தக்கேத உம  மன நிைலைம, ஏெனனில் இவைரத் 
            ெதாிந்தி த்தேல ஒ  ர்க்குணமாம். இவ க்கு ஏராளமான நிலங்க ண் , 
            அ ம் வளைம ைடயன. ஒ  மி கமான  மற்ற மி கங்க க் ெகல்லாம் 
            தைலைமயதாக இ ந்தால் அரசன் ேபாஜனம் ெகாள்  மிடத்தில் 
            அதற்கும் உண வளிக்கப்ப ம். அ  ஒ  அண்டங் காக்ைகதான், ஆயி ம் 
            அதற்குப் தி அளவற்ற ண் , ரண்  கிடக்க. 
 
    அ. என் இனிய அரேச, உமக்குச் சாவகாசமா யி ந்தால், மகாராஜாவிடமி ந்  
            உமக்கு ஒ  விஷயம் ெதாிவிப்ேபன். 
 
    அம. ஐயா, அைத நான் மிகுந்த கவன ள்ள மனத்தினனாய்ப் ெபற் க் 
            ெகாள் ேவன். உம  தைலப் பாைகையத் தவறான வழியி பேயாகப் 
            ப த்தாதீர், அ  தைலக்ேக உாித்தான . 
 
    அ. அரேச, என்ைன மன்னிக்கேவண் ம், மிக ம் ஒ க்கமா யி க்கிற . 
 
    அம. இல்ைல. என்ைன நம் ம், மிக ம் குளிர்ச்சியா யி க்கிற , காற்  வடக்குப் 
            றம் அ க்கிற . 
 
    அ. ஆம், ஒ வா  குளிர்ச்சியாகத்தா னி க்கிற  அரேச. 
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    அம. ஆயி ம் எனக்குத் ேதாற் கிற  மிக ம் க்கமா யி ப்பதாக; என் 
            கெமல்லாம் வியர்க்கின்ற . 
 
    அ. ஆம், அதிகமாய், அரேச; மிக ம் க்க மாய்த்தா னி க்கிற  இப்ப  - எப்ப  
            என்  என்னால் கூற யா - அரேச, மகாராஜா அவர்கள் தங்கள்மீ  ஒ  
            ெப ம் பந்தயம் ைவத்தி ப்பதாகத் ெதாிவிக்கச் ெசான்னார் உம்மிடம். 
            அரேச, அதன் விஷயம்- 
 
    அம. உம்ைம நான் ேவண் க் ெகாள் கிேறன்-கியாபக மி க்கட் ம்- 
    (அமலாதித்யன் அவைரத் தைலப்பாைகைய அணி ம்ப  ெசய்கிறான்.) 
 
    அ.    இல்ைல, உண்ைமயாகேவ, என் ச க்கியத்தின்ெபா ட்ேட, வாஸ்தவத்தில். 
            அரேச, லீலாதரர் இப்ெபா தான் அரண்மைனக்குத் தி ம்பி  
            வந்தி க்கின்றார்; என் வார்த்ைதைய நம் ம், உத்தமமான கனவான்,  
            நானாவிதமான நற்குணங்கள் 
            ரணமாய்க் கு ெகாண் ப்பவர், மிக ம் மி வான சுபாவ ைடயவர், 
            ெவளிக்கு ெவகு கம்பீர ைடயவர், பிாியமா யவைரப்பற்றிப் ேபசுங்கால், 
            உத்தம ஷர்க ைடய இலட்சணங்க க் ெகல்லாம் அவைர ேயார் களஞ்சிய 
            ெமனக் கூறேவண் ம், உத்தம ஷ க் குாிய குணங்களில் எைதக் காண 
            ேவண் ம் அவாிடம் ஏராளமாய்க் காணலாம். 
 
    அம.   ஐயா, அவ ைடய இலட்சணங்கைள அ க்கிக் கூ வதில் உம்மிடம் 
            அவ  கிைடயா . அவர  குணங்கைள ெயல்லாம் கணக்கி வ ெதன்றால் 
            மனத்திற்ேக மயக்கத்ைதத் த ம் என்ப  நான் அறிந்தி க்கிேறன். உயர்த்திக் 
            கூ ம் உண்ைமயில் அவைர உத்தமமான வஸ் ைவ ைடயேவார் உயிெரன 
            உள்ளத்தில் எண் கிேறன்,. கிைடத்தற் காிய குண ம் அ ைம ம் அவாிடம் 
            கு ெகாண் ப்பதால், அவைரப்பற்றி உண்ைமைய உைரப்பதாயின்  
           அவ க்குச் சமானத்ைதக் காட் வ  அவர  கண்ணா ேய; அங்ஙனமின்றி  
           அவர  உ வத்ைத வர்ணிக்கப் குபவர்கள் அவர  அ வத்ைதேய  
           வர்ணிக்கக்கூ ம், அவ்வளேவ. 
 
    அ. இளவரசர் அவைரப்பற்றி எ த் ைரப்பதில் இம்மி யள ம் தவறில்ைல. 
 
    அம சங்கதியின் சம்பந்தம் என்ன ஐயா? என்ன காரணம்பற்றி நம  ன்ைமயான 
            நாவினால் இந்தப் ெபாிய ம ஷைன சி ெம குகின்ேறாம்? 
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    அ. ஐயா? 
 
    ஹ. ேவ  வார்த்ைதயால் இந்த விேசஷத்ைத யறிய யாதா? ஐயா, 
            ெகாஞ்சம் யன்  பா ம் உண்ைமயில். 
 
    அம. எதற்காக இந்தப் ெபாிய ம ஷ்ய ைடய ெபயைர எ த் ைரத்த ? 
 
    அ. லீலாதரைரயா? 
 
    ஹ. அவர  ெபட்  இதற்குள் கா யாய்விட்ட , நாணயமாம். அவர  
            வார்த்ைதகள் எல்லாம் ெசல வழிந்  ேபாயின. 
 
    அம. அவைரப்பற்றித் தான் ஐயா. 
 
    அ. நீர் அறியாதவ ரல்ல, என்  எனக்குத் ெதாி ம்---- 
 
    அம. ஐயா, அைத நன்றா யறி ராக எனக் ேகா கிேறன் நான். ஆயி ம் அப்ப ச் 
            ெசய் ராயின், அ  எனக்கு உசிதமாயிரா ----நல்ல  ஐயா. 
 
    அ. நீர் அறியாத விஷயமன் . லீலாதரர் எவ்வள  ெகட் க்காரர் என்ப . 
 
    அம. அைத ஒப் க்ெகாள்ள எனக்குத் ைதாிய மில்ைல, ஏெனனில் பிறகு, சிறந்த 
            குணத்தில் என்ைன ம் அவைர ம் சீர் க்கிப் பார்க்கேவண்  வ ம்; ஆயி ம், 
            ஒ  மனிதைன நன்றாயறிவ ெதன்றால், தன்ைனத் தான் அறிதேல யாம். 
 
    அ. நான் ெசால்ல வந்த  அவ ைடய ஆ தப் பழக்கத்ைதப் பற்றி; ஆனால் 
            அவைரப்பற்றி அவர்கள் எ த் ைரக்கும் கழ்ச்சியில் அவர் சாி சமானம் 
            இல்லாதவேர. 
 
    அம. அவ ைடய ஆ தம் என்ன? 
 
    அ. உைடவா ம், கட்க ம். 
 
    அம. அைவ அவர  இரண்  ஆ தங்களாம் நல்ல  அப் றம். 
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    அ. அரேச, மகாராஜா அவர்கள் அவ டன் ஆ  அரபிக் குதிைரகள் பந்தயம் 
            ைவத்தி க்கின்றார். இதற்கு எதிராக அவர், நா னறிந்தப  ஆ  ேககய நாட்  
            வாட்கைள ம் கட்கங்கைள ம் அைவக க் குாிய ஸ்தீப் க டன், பந்தயம் 
            ைவத்தி க்கின்றார். அவற் ள் ன்றின் ஸ்தீப் கள் மிகுந்த அழகிய 
            ேவைலப்பா ள்ளன, ைகயிற் பி ப்பதற்கு அழகாய் அைமந்தன, அதிக விைல 
            யர்ந்தன. 
 
    அம.    எைத ஸ்தீப் கள் என் றைழக்கின்றீர்? 
 
    ஹ.    நீர் ேபசி ன் இப் ேப ரறிஞனால் ேபாதிக்கப்படேவண்  ெமன்  
            ன்ேப ெதாி  ெமனக்கு. 
 
    அ.    ஐயா, ஸ்தீப் கள் என்றால் ெதாங்கட்டங்கள் த யன. 
 
    அம. பீரங்கிகைள நம  பக்க ல் க்க மாயின், அவ் வார்த்ைதயான  
            விஷயத்திற்கு ஏற்றதா யி க்கும். அ  வைரயில் அ  ெதாங்கலாகேவ 
            யி க்குெமனக் ேகா கிேறன். ஆயி ம் அப் றம் ெசால் ம். ஆ  அரபிக் 
            குதிைரக க்கு எதிராக மிகுந்த அழகிய ேவைலப் பா  அைமந்த விைல  
            யர்ந்த ெதாங்கட்டங்க ைடய ஆ  ேககய நாட்  உைடவாட்கள், அ   
            குர்ஜரப் பந்தயத்திற் ெகதிராக ேககய நாட் ப் பந்தயம். நீர் கூ கிறப , இந்தப்  
            பந்தயம் ஏன் கட்டப்பட் க்கிற ? 
 
    அ.     மகாராஜா அவர்கள் நீங்கள் இ வ ம் லாகவம் பழகுவதில், பனிரண்   
             ைறயில், ன்  தரத் க்குேமல் உம்ைம அவர் குறிப்ப த்த யாெதன்   
             பந்தயம் ைவத்தி க்கிறார். பண்ணிரன் ற்கு ஒன்பதாகப் பந்தயம்  
             ைவத்தி க்கிறார். இளவரசர் இதற் குடன்பட்டால் இ  உடேன பாீட்ைசக்கு  
             அ ப் ம். 
 
    அம. நாம் மாட்ேடன் என்றாேலா? 
 
    அ. நன் ெசால்ல வந்த  வாள் பாீட்ைசயில் நீர் அவைர எதிர்ப்பதாயின் என்ேற. 
 
    அம. ஐயா, நான் இங்கு மண்டபத்தில் உலாவிக் ெகாண் க்கின்ேறன். பக ல் 
            இ தான் எனக்குச் சாவகாசமான சமயம் என்  அரச க்கு இஷ்ட மி க்கு  
            மாயின் அறிவி ம் அவாிடம். ஆ தங்கள் ெகாண்  வரப்படட் ம், அச்  
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            சீமா ம் இைசவதாய், நம  ேகாமா ம் கூறிய வாக்கின்ப  நிற்பதாயின்,  
            என்னா யன்றப  அவர்ெபா ட்  ெஜயிக்கின்ேறன், இல்லாவி ேலா, நான்  
            அைட ம் லாப ெமல்லாம் ெவட்க ம் அதிக ெவட் க்க ேம யாம். 
 
    அ. நீர் உைரத்த வண்ணம் அப்ப ேய நான் உைரப்பதா? 
 
    அம. அந்த அர்த்தம் ஆகும்ப  அைறந்தி ம், அதற்குேமல் அலங்காரம் எல்லாம் 
            உம  அறிைவப் ெபா ந்திய . 
 
    அ. இளவரச ைடய சித்தம் என் பாக்கியம். 
 
    அம. தங்க ைடயேத எல்லாம். 
    (அரசன் ேபாகிறான்.) 
            அைத அவன்தான் கூறேவண் ம், இல்லாவி ன் அப்ப க் கூ வார் 
            ேவெறா வ  மில்ைல. 
 
    ஹ. இந்தக் ேகாழிக் குஞ்சு குடம்பா ம் ெகாண்  ஓ கின்ற  தன் தைலமீ . 
 
    அம. ன்னால் உத்தர  ெபற்ேற ைலப்பா ல கி யி ப்பானிவன். இவ ம், 
            இவைன ெயாத்த அேநக ம், நான் அறிந்தப  காலத்திற்குத் தக்கப  தாள ம், 
            சமயத்திற்குத் தக்கப  ேவஷ ம் ைனந் , வியில் ன்மக்களால் கழப் 
            ப கிறார்கள். சில அ க்கு வார்த்ைதகைளக் கற்  அைதக்ெகாண்  அவர்கள் 
            டத்தனத்ைத ட் ப் ெபாதிந்தவராய் வாழ்ந்  வ கின்றனர். அவர்கைளச்  
            சற்  ஆழமாய் ஆராய்ந்  பார்த்தாேலா, அவர்கள  அற்பத்தன ெமல்லாம்  
            அைரக் கணத்தில் நீர்க் குமிழிையப்ேபால் அழிந் ேபாம். 
 
    பிர  ஒ வன் வ கிறான். 
 
    பி. அரேச, மகாராஜா அவர்கள் வா பனாகிய அரசைன உம்மிடம் அ ப்பியதற்கு, 
            அவன் தாங்கள் மண்டபத்தில் மகாராஜாைவ எதிர் பார்ப்பதாக பதில் ெகாண்  
            வந்தான். லீலாதர டன் இப்ெபா ேத கத்தி விைளயா வதற்கு உமக்கு  
            இச்ைச யி க்கின்றேதா அல்ல  ெகாஞ்சம் காலம் கழித் ச் ெசய்வதற்  
            கிஷ்டேமா என அறிந்  வ ம்ப  அ ப்பினா ெரன்ைன. 
 
    அம. என  தீர்மானங்களி னின் ம் நான் மா வ தில்ைல, அைவகேளா அரசர  
            இச்ைசையப் பின் ெதாடர்கின்றன. அவர் உத்தர  ெசய்ய சித்தமா யி ந்தால் 
            நான் ெசய்வதற்குச் சித்தமா யி க்கிேறன். என் ேதக பலம் இப்ெபா  
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            தி ப்ப ேபால் இ ந்தால், இப்ெபா  தானா ஞ் சாிேய எப்ெபா தானா ம் 
            சாிேய. 
 
    பி. மகாராஜா, மகாராணி, எல்ேலா ம் வ கிறார்கள் இங்கு. 
 
    அம. சாியான சமயம். 
 
    பி. கத்தி விைளயாட்  ஆரம்பிக்கு ன் லீலாதர டன் தாங்கள் நல்ல வார்த்ைத 
            ஏதாவ  ேபசேவண்  ெமன்  மகாராணி அவர்கள் வி ம் கிறார்கள். 
 
    அம. அவர்கள் எனக்குக் கூ ம் த்திமதி உசித மானேத. 
    [பிர  ேபாகிறான்.] 
 
    ஹ. இளவரேச, இந்தப் பந்தயத்ைத நீர் இழப்பீர். 
 
    அம. நான் அவ்வா  நிைனக்கவில்ைல. ேககயத்திற்குப் ேபானபின் நான் 
            இைடவிடா  அப்பியாசம் ெசய்  வந்தி க்கின்ேறன்; நான் எப்ப ம் 
            ெஜயிப்ேபன் என் மனத்தில் எவ்வள  சஞ்சலம் கு ெகாண் க்கிற  
            என்பைத அறிகிைல நீ---- ஆயி ம் அ  ஒ  ெபாிதல்ல. 
 
    ஹ. இல்ைல, இளவரேச, அப்ப  யாயின்---- 
 
    அம. இ  டத்தனமாம்; ெபண்கள் மனத்ைதக் கலக்க வல்ல ஓர் ேபதைமக்குச் 
            சமானமாம். 
 
    ஹ. உம  மனமான  ஏேத ம் ஒன்ைற ெவ த்தி ன் அதற்குக் கீழ்ப்ப ந்  
            நட ம். இங்கு அவர்கள் வ ன் அவர்கைள நான் கண் , உமக்குத் ேதகம் 
            ெசௗக்கியமில்ைல ெயன்  கூறிவி கின்ேறன். 
 
    அம. ேவண்டா மப்ப , சகுனத்ைத நாம் கவனிப்ப தில்ைல. ஊர்க்கு வி 
            வி வதற்கும் தி  உள்ளத்தின் நியமம் ேவண் ம். 
            இந்தச் சமயம் வ வதாயின் எப்ப ம் ேநர்ந்ேத தீ ம்; இச்சமயம் ேநாிடாததா 
            யி ந்தால் எப்ப ம் ேநாிடா . வ வ  எப்ப ம் வந்ேத தீ ம், நாம் சித்தமா 
            யி க்க ேவண் ய தான் க்கியம், விட் ப் ேபாவைத ஒ வ ம் ெகாண்  
            ேபாவ தில்ைல, அங்ஙன மி க்க எவ்வள  சீக்கிரம் ேபானால் தாெனன்ன? 
            ----வரட் ம்.. 
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    காலேதவன், ெகௗாீமணி, லீலாதரன், அரசன், மந்திாிகள். 
            கத்தி ேகடயங்க டன் ேசவகர்கள் வ கின்றனர். 
 
    கா. வாராய் அமலாதித்யா, வா இங்கு; இந்தக் கரத்ைத என்னிடமி ந்  
            ெபற் க்ெகாள். 
    [காலேதவன், லீலாதரன் கரத்ைத அமலாதித்யன் கரத்தில்ைவக்கின்றான்.] 
 
    அம.   ஐயா, என்ைன மன்னிக்க ேவண் ம் தாங்கள், தங்க க்கு நான் 
            தவறிைழத்ேதன். தாம் ெப ந் தன்ைம ைடயவர் ஆதலால் அதைன 
            க்ஷமிக்கேவண் ம். இங்கு ச கத்திற்குத் ெதாி ம், தா ம் ேகள்விப் பட் க்க 
            ேவண் ம், ெப ம் பயித்தியத்தினால் நான் பீ க்கப்பட் க்கின்ற விஷயம். 
            நான் ெசய்ததில் எ  எ  தம  சுபாவத்திற்கும், ெப ைமக்கும்,  
            ஆட்ேசபைனக்கும், ரட் த்தனமாய் வி த்தப் பட்டேதா அைதெயல்லாம்  
            என  பயித்தியத்தினா ண்டான  எனப் பகிரங்கமாய்ச் ெசால் கின்ேறன்.  
           அமலாதித்யனா லீலாதரைர அவமானப் ப த்திய ? ஒ கா ம்  
            அமலாதித்யனன் . அவனிடமி ந்  அமலாதித்யைன எ த்  விட்டால்,  
            அவன் அமலாதித்யனா யில்லாத காலத்தில், லீலாதரைர அவமானப்  
            ப த்தினால், அப்ெபா  அமலாதித்யன் அங்ஙனம் ெசய்ய வில்ைலேய;  
            அமலாதித்யன் தான் ெசய்ய வில்ைலெயன்  ம க்கின்றான், 
            பிறகு யார் ெசய்கிற ? அவ ைடய பயித்தியம். அவ்வா றானால்  
            அமலாதித்யன் அவமானம் ெசய்யப்பட்ட கட்சியில் ேசர்கின்றான்.  
            அவ ைடய பயித்தியேம அமலாதித்ய ைடய பைகவன் பாபம்! ஐயா, 
            இந்தச் சைப ன்பாக நான் தீர்மானித் த் தீங்கிைழத்தப  யன்  என்  
            உ தியாய்க் கூ வதான . தம  தயாளமான ேயாசைனயில், ட் ற் கப் றம் 
            நான் விற்ெகாண்  எய்ய, அந்த அம்பான  என் அண்ணன்மீ  அகஸ்மாத் 
            தாய்ப் பட்ட ேபால், என்ைனக் குற்றத்தினின் ம் நீங்கினவனாகக் க தல் 
            ேவண் ம். 
 
    லீ. உலக விஷயத்ைதக் க ம் பட்சத்தில், நான் உம்மீ  உடேன பழிவாங்க 
            ேவண் ய காரண ைடயவனா யி ந்தேபாதி ம், நான் திர்ப்தி 
            அைடந் விட்ேடன். நான் என  ெகௗரவத்ைதக் க  மிடத் ,  
           இவ்விஷயங்கெளல்லாம் நன்றா யறிந்த ஆன்ேறார்கள், உன  ெபயர்  
           ஒன் ங் ெகடவில்ைல, நீ சமாதானமாய்ப் ேபாதல் ஒ ங்குதான், இப்ப   
           நடந்த ண் , என்  எ த் க் 
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            கூ ம் வைரயில், உம் டன் ஒற் ைமப்படா தான் தனியா யி க்க ேவண்  
            வ கிற . அக்காலம் சம்பவிக்கும்வைரயில் நீர் இப்ெபா  என்னிடம் 
            பாராட் கின்ற அன்ைப அன்பாகப் பாவிப்ேபன், அதைன அவமதிேயன். 
 
    அம. அைத நான் மனப் ர்வமாக ஒப் க்ெகாண்  இந்தச் சேகாதரர்கள் பந்தயத்ைத 
            மனத்தில் ஒன் மின்றி, விைளயா கின்ேறன்.-ெகா ங்கள் எங்க க்கு 
            வாட்கைள- வா ம். 
 
    லீ. ஏேதா, எனக் ெகான் . 
 
    அம. லீலாதரேர, வாள் த்தத்தில் என் அறியாைரயான  க க்கி ளான  
            நட்சத்திரத்தின் காந்திைய எ த் க் காட் ந் தன்ைமேபால், உம   
           அதி ரத்ைத அதிகமாய் எ த் க் காட் ம். 
 
    லீ. ஐயா, என்ைன ஏளனம் ெசய்கின்றீர் நீர். 
 
    அம. இந்தக் ைகமீ தாைண, அப்ப  யல்ல. 
 
    கா. அவர்க க்கு வாட்கைள ெகா  அசரா, - அப்பா, அமலாதித்யா, பந்தயம் 
            இன்னெதன்  ெதாி  மல்லவா உனக்கு? 
 
    அம. நன்றாய்த் ெதாி ம் அரேச, தாங்கள் பலஹீனமான பட்சம் விட் க் 
            ெகா க்கும்ப  ெசய்தி க்கிறீர்கள். 
 
    கா.    நான் அவ்வா  பயப்படவில்ைல. நான் உங்களி வைர ம்  
            பார்த்தி க்கின்ேறன். இப்ெபா  அவன் ேதர்ச்சி யைடந்தி ப்பதனால்  
            உனக்குக் ெகாஞ்சம் விட் க் ெகா க்கும்ப  ஏற்பா  ெசய்ேதாம். 
 
    லீ. இ  அதிக ப வா யி க்கின்ற , இன்ெனான்  பார்க்கின்ேறன். 
 
    அம. இ  எனக்கு வாட்டமா யி க்கின்ற . இந்த வாட்கெளல்லாம் ஒேர 
            நிகள மி க்கின்றனவா? 
 
    (வாள் த்தம் ெசய்ய ஆயத்தமாகிறார்கள்) 
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    அச. ஆம், என் ஐயேன. 
 
    கா. அேதா அந்த ேமைஜயின் மீ  ம பானக் குவைளகைள ைவ ங்கள். 
            அமலாதித்யன் தல் ெவட்  அல்ல  இரண்டாம் ெவட் ல் ெஜயித்த  
            ேபாதி ம் அல்ல  ன்றாம் ெவட் ல் சாிசமானமாய்ப் ேபானேபாதி ம்,  
            நம  ெகாத்தளங்களி ள்ள ேபாிைகக ெளல்லாம் ழங்கட் ம். மகாராஜா 
            அமலாதித்யன் ெஜயிக்க ேவண்  ம பானம் ெசய்வார். நான்கு தைல  
            ைறயாக குர்ஜர மன்னர் கிாீடத்தி லணிந்தி ந்த த்ைதப் பார்க்கி ம்  
            விைல யர்ந்த 
            ஒன்ைற அந்தக் குவைளயி ட் க் கு ப்பார். ெகா ங்கள் என்னிடம் அந்தக் 
            குவைளகைள, 'இப்ெபா  மகாராஜா அமலாதித்யன் ெபா ட்  ம பானம் 
            ெசயிகிறார்' என்  ைகேமளம் குழ க்குக் கூறட் ம், குழலான  
            ெவளியி க்கும் ேபாிைகக்கார க்குத் ெதாியச்ெசய்யட் ம்; ேபாிைககள் 
            ஆகாயத்திற்கும், ஆகாயமான  மிக்கும் ெதாியப்ப த்தட் ம்.- வா ங்கள், 
            ஆரம்பி ங்கள்.- மத்தியஸ்தர்கேள, நீங்கள் ஜாக்கிரயாகக் கவனி ங்கள். 
 
    அம. வா ம், ஐயா. 
 
    லீ. வா ம், அரேச. (அவர்கள் விைளயா கிறார்கள்.) 
 
    அம. ஒன் ! 
 
    லீ. இல்ைல! 
 
    அம. தீர்மானம். 
 
    அச. ெவட் தான், நல்ல ெவட் . 
 
    லீ. சாி-வா ம் ம ப ம். 
 
    கா. ெபா ங்கள், ெகா ங்கள் ம ைவ என்னிடம்-அமலாதித் 
 
    யா, இந்த த்  உன் ைடய !- இேதா உனக்கு ெஜய ண்டாகுக! 
            (குழல் சப்திக்கின்ற , உள்ேள ேபாிைக ழங்குகின்ற .) 
            ெகா ங்கள் அவனிடம் இந்தக் குவைளைய. 
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    அம. இம் ைற வாிைசைய ன்  க்கின்ேறன்; அப்ப  ஒ  றமாய்க் ெகாஞ்சம் 
            ைவத்  ைவ ங்கள் அைத.-வா ம். (அவர்கள் விைளயா கிறார்கள்.) 
            இன்ெனா  ெவட் .-என்ன ெசால் கின்றீர்? 
 
    லீ. சும்மா ெதாட்ட , ெதாட்ட , ஒப் க் ெகாள் கிேறன். 
 
    கா. நம  மகன்தான் ெஜயிப்பான். 
 
    ெகௗ. உடல் ெப த் தி ப்பதால் அவ க்கு ெப ச்சு வாங்குகின்ற .- இேதா 
            அமலாதித்யா, என் குட்ைடைய வாங்கி உன் கத்ைதத் ைடத் க்ெகாள். 
            மகாராணி உன  ெஜயத்ைதக் ேகாாி ம பானம் ெசய்கின்றாள், 
            அமலாதித்யா- 
 
    அம. சந்ேதாஷம் அம்மணி! 
 
    கா. (ஒ றமாக) ெகௗாீமணி, கு யாேத! 
 
    ெகௗ. நான் கு ப்ேபன் பிராணநாதா, என்ைன மன்னி ம், நான் ேவண் க் 
            ெகாள் கின்ேறன். 
 
    கா. (ஒ  றமாக) விஷங் கலந்த குவைள ய ! இனி மிஞ்சிவிட்ட ! 
 
    அம. இதற்குள் ம பானஞ் ெசய்யத் ைதாிய மில்ைல அம்மணி; சற்ேற ெபா த் 
            தாகட் ம். 
 
    ெகௗ. இப்ப  வா, உன  கத்ைதத் ைடக்கின்ேறன். 
 
    லீ. அரேச, இப்ெபா  அவைரக் குறிப்ப த் கின்ேறன். 
 
    கா. நான் நிைனக்க வில்ைல அப்ப . 
 
    லீ. (ஒ  றமாக) ஆயி ம் இ  என் மேனாசாட்சிக்கு விேராதமாகும். 
 
    அம. வா ம் ன்றாம் தரம் லீலாதரேர. நீர் ேவ க்ைக பண் கின்றீர், உம  பல 
            வ ங் கண்  சும், நான் ேகட் க் ெகாள் கின்ேறன்; எனக் ெகான் ம் 
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            ெதாியாெதன்  ஏளனம் ெசய்கிறீர் என எண் கின்ேறன். 
 
    லீ. அப்ப யா ெசால் கின்றீர்? ஆனால் வா ம். 
    (விைளயா கிறார்கள்.) 
 
    அச. ஒன்  மில்ைல இ  ற ம். 
 
    லீ. ஆனால் இைத வாங்கிக் ெகாள் ம்! 
 
    (லீலாதரன் அமலாதித்யைனக் காயப்ப த் கிறான், பிறகு பிாிக்கப்ப ம்ெபா  
அவர்கள் கத்திகைள மாற்றிக் ெகாள் கிறார்கள்.) 
 
    கா. விலக்குங்கள் அவர்கைள! அவர்க க்குக் ேகாபம் ண் விட்ட . 
 
    அம. இல்ைல- வா ம் ம ப ம்! 
 
    (அமலாதித்யன் லீலாதரைனக் காயப்ப த் கிறான்; மகாராணி கீேழ வி கிறாள்.) 
 
    அச. அேதா! மகாராணிையப் பா ங்கள்!-நி த் ங்கள்! 
 
    ஹ. இ வ க்கும் காயம்பட்  இரத்தம் வ கின்ற !-அரேச, எப்ப  யி க்கின்ற ? 
 
    அச. லீலாதரேர, எப்ப  யி க்கின்ற ? 
 
    லீ. ஏன்! நான் ைவத்த ல க்கு நாேன இைரயாய் அகப்பட்ேடன் அசரா; 
            என் ைடய ேமாச காாியத்தால் நான் தர்மத்தின்ப  ெகால்லப்ப கின்ேறன். 
 
    அம. மகாராணி எப்ப  யி க்கிறார்கள்? 
 
    கா. அவர்க க்கு இரத்தம் வ வைதக் கண்  ர்ச்ைச யாயினாள். 
 
    ெகௗ. இல்ைல! இல்ைல!- அந்தப் பானம் - பானம், - கண்ேண! அமலாதித்யா! – 
            அந்தப் பானம் - பானம்!- எனக்கு விஷம் ெகா த் விட்டார்கள்! [ம கின்றாள்.] 
 
    அம. ஹா! ேமாசம்!- ஆஹா! சாற் ங்கள் கதைவ! இந்த ேமாசத்ைத உடேன 
            கண்  பி க்க ேவண் ம்! 
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    லீ. இேதா இ க்கின்ற  அ  அமலாதித்யா! அமலாதித்யா, நீ ெகால்லப்பட்டாய்! 
            உலகத்தி ள்ள எந்த ஔஷத ம் உன்ைனக் குணப்ப த்தா . உன் உயிர் 
            இன் ம் அைர நாழிைக ம் நிைலத் திரா . ேமாசம் விைளத்த ஆ தம் உன் 
            கரத்தி க்கின்ற , கூர் ம ங்கப்படா  - விஷம் தடவப்பட் !- நான் ெசய்த 
            சூ  என் மீேத தி ப்பிக்ெகாண்ட . ஐேயா! இேதா நான் ழ்ந்   
           கிடக்கின்ேறன்.- இனி எழப்ேபாகிற தில்ைல. உன் தாயார் விஷத்தினால்  
           ெகால்லப்பட்டாள்! – இனி என்னால் யா .- அரசன்!- அரசன்தான்  
           அத்தைனக்குங் காரணம்! 
 
    அம. ைனயில் விஷம் இ க்கின்றதா! ஆனால் விஷேம! உன் ேவைலையப் பார்! 
    [மகாராஜாைவக் குத்திக் காயப் ப த் கின்றான்] 
 
    எல்ேலா ம். இராஜத் ேராகம்! ேராகம்! 
 
    கா. ஐேயா! என்ைனக் காப்பாற் ங்கள்! நண்பர்கேள!- எனக்குக் காயம் 
            பட் க்கின்ற ! 
 
    அம. இேதா பழிக் கஞ்சா விபசாரக் ெகாைலபாதகனான குர்ஜரேன! கு  இந்தப் 
            பானத்ைத! உன் ைடய த்தம் இ க்கின்றதா இங்கு? ேபா என் தாயாைரப் 
            பின் ெதாடர்ந் ! 
 
    [அரசன் இறக்கின்றான்] 
 
    லீ. அவ க்குத் தக்க கதிேய கிைடத்த ! அ  அவனால் சித்தஞ் ெசய்யப்பட்ட 
            ெகா  விஷேம! அமல ஆதித்யா! நாம் ஒ வைர ெயா வர் மன்னித் க் 
            ெகாள்ேவாம்.- என்ைன ம் என் தந்ைதைய ம் ெகான்ற பழி உன்ைனப் 
            பீ க்காதி க்குமாக! உன்ைனக் ெகான்ற பழி என்ைனத் ெதாடரா 
            தி க்குமாக! (இறக்கின்றான்.) 
 
    அம. ஈசன் அப்பழியினின் ம் உன்ைன வி விப்பாராக! நா ம் உன்ைனத் 
            ெதாட கின்ேறன்-நானிறந்தவேன!ஹாிஹரா!- ரதிர்ஷ்டம் பி த்த அரசிேய! 
            எனக்கு விைட யளி ம். ஐேயா! இங்கு நடந்த்ைத ெயல்லாம் கண் , கம் 
            ெவ த் , ந  ந ங்கி, வாய் திறவா , வாளா பார்த்  நிற்கும் உங்க க்கு – 
            எனக்குக் காலம் மாத்திரம் இ க்குமாயின்!- ஐேயா! எல்லாம் நான் 
            எ த் ைரப்ேபன்!-காலன் கால் நிமிஷ ம் காத்  நிற்கமாட்டாேன!-அ  
            இ க்கட் ம். ஹாிஹரா, நான் இறந்தவேன, நீ ஜீவித் தி க்கின்றாய், 
            திர்ப்தி அைடயாதவர்க க்ெகல்லாம் என்ைனப்பற்றி ம் நான் ேமற்ெகாண்ட 
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            காாியத்ைதப் பற்றி ம் உண்ைமைய எ த் ைரப்பாய். 
 
    ஹ. அைத நம்பேவண்டாம் ஒ  ெபா ம், நீர் இறந்தபின் நான் இ ப்ேபன் என்  
            எண்ணாதீர், குர்ஜரத்தானாயி ம் நான் ஒ  க்ஷத்திாியேன, இேதா இன் ம் 
            ெகாஞ்சம் ம  இ க்கின்ற ! 
 
    அம. நீ ஒ  ஆண் பிள்ைளயானால்-அந்தக் குவைளையக் ெகா  என்னிடம்!-வி  
            அைத!-ஈசன் த த்தா ம் அைத நான் ெபறேவண் ம்!-அப்பா, ஹாிஹரா, 
            இவ்விதேம, இவ் விஷயங்களின் உண்ைம ெவளியாகாவிட்டால் எனக்குப் 
            பிற்காலம் என் ெபயர் எவ்வள  ண்பட்டதாய் யி க்கும்! உன   
            ஹி தயத்தில் என்ைன உன  நண்பெனன நீ பாவித்த  உண்ைமயானால்,  
            உலக சுகங்களினின் ம் சற்ேற விைட ெபற்றவனாய் என  சாித்திரத்ைதக் 
            ெகா ைமயான இவ் லகத்திற்குத் ெதாிவிக்கும் கஷ்டத்ைத ேமற் வாய்.- 
            [ெவளியில் த்த ேகாஷம், ேபாிைக ழக்கம்] 
            என்ன த்த ழக்கம் இ  ? 
 
    அச. பாைல நாட்  னின் ம் பார்த்திபேநசன் ெஜயத் டன் வந்தவனாய் 
            சிங்கள த்திளி ந்  வந்த ராயபாாிக க்கு இந்த த்த ழக்கத்ைதத்  
            த கின்றான். 
 
    அம. ஆ ! நான் சாகின்ேறன் ! ஹாிஹர ! அக்ெகா ய விஷமான  என் ஆவிையக் 
            குன்றச் ெசய்கின்ற . சிங்களத்தி ந்  வந்த சமாசாரத்ைதக் ேக குமள ம்  
            என் உயிர் நிைலத் திரா  ! ஆயி ம் பார்த்திபேநசைனத்தான் ஜனங்கள் 
            ேகா வார்கெளன்  எனக்குத் ேதாற் கிற . சாகும்ெபா  என் வாக்கினால் 
            அைத நான் ஒப் க்ெகாண்டதாக அவனிடம் ெசால் வாயாக,- நடந்த 
            விஷயங்கைள ம், அதிகேமா குைறேவா, அைவகளின் காரணத்ைத ம்,- 
            மற்ற ெதல்லாம் ெமௗனம ! [மாிக்கின்றான்.] 
 
    ஹ. அந்ேதா ! உைடகின்றேத உத்தமமான ஓர் ஹி தயம் !- என் இனிய அரேச, 
            ஏகு ர் சுவர்க்கம், இந்திரன் த ய ேதவர் உம்ைம எதிர்ெகாண்டைழத் ச் 
            ெசல்வாராக ெதய்வ ேலாகம் !- த்த ேபாிைக இங்ேகன் ழங்கி வ கின்ற  ? 
            [உள்ேள பைட ரர் நைட ெயா .] 
 
    பார்திபேநசன், சிங்களத்  ராயபாாிகள், மற்றவர்கள் வ கிறார்கள். 
 
    பா. எங்ேக யிந்தக் ேகாலம ? 
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    ஹ. எைதக் காண வி ம் கிறீர்கள் ? அவல ம் ஆச்சர்ய மான விஷயமாயின், 
            அைதத் ேத வைத இனி விடலாம். 
 
    பா. ப க்கலாம்ேபால் பட் க் கிடக்கின்றனேர !- க ெநஞ்சுைட நமேன ! அழிவிலா 
            உன  ஊாில் நடக்கும் எந்த வி ந்தின் ெபா ட்  இத்தைன அரச 
            வம்சத் யிர்கைள ஒேர அ யில் உதிரம் சிந்த அ த்  அைழத் க் ெகாண்  
            ேபாயிைன ? 
 
    -ரா. பார்ப்பதற்ேக பயங்கரமா யி க்கின்ற . சிங்களத்தி ந்  ெசய்தி காலம் 
            கடந்  வந்  ேசர்ந்த . அவர  கட்டைள ர்த்தி ெசய்யப்பட்  ராஜகாந்த ம், 
            கிாிதர ம் ம ந்தனர் என்கிற விஷயத்ைத ேகட்கத்தக்க ெசவிகள் ேகட்குஞ் 
            சக்தியற் க் கிடக்கின்றன. நாங்கள் வந்தனம் ெபா வ ெதவ்விட மி ந் ? 
 
    ஹ. உங்க க்கு வந்தனம் ெசய்ய வல்லைம வாய்ந்த்தாயி ம், அவர  
            வாயினின் ம் அைதப் ெபறமாட்டீர் நீர். அவர்கைளக் ெகால்லம்பட்  அவர் 
            கட்டைள யிடேவ யில்ைல. சாக்காடாம் இவ் விஷயத்தில், சாியான சமயத்தில், 
            நீங்கள் பால ேதசத் ச் சண்ைடயி னின் ம், நீர் சிங்களத்தி னின் ம், 
            இங்கு வந்  ேசர்ந்தி க்கிறப யால், உயர்ந்த ேவா ாிடத்தில் பல  கா ம் 
            வண்ணம், இப் பிேரதங்கைள ைவத்தி ம்ப  உத்தர  ெசய் ம். 
            இைவகெளல்லாம் எங்ஙனம் ேநர்ந்தெதன இன் ம் அறியாத உலகத்தினர்க்கு 
            நான் ெதாிவிக்கின்ேறன். அப்ெபா  நீங்கள் பிரகிர்திக் ேகலாத ேகாரமான 
            ெகா ஞ் ெசய்ைககள், அகஸ்மாத்தாய் ேநாிட்ட ெகா ங் ெகாைலகள், 
            ெதய் கமாய் நடந்ேதறிய பழி தீர்ப் , கபடத்தால் இைழக்கப்பட்ட மரணங்கள், 
            உந்தப்பட்ட காரணங்களால் உண்டான உயி ரழி கள், இந்தக் கேளபரத்தில் 
            எண்ணங்கள் சாியா யறியப்படா  உண் பண்ணினவன் தைலமீேத உைடந்  
            ழ்ந்த விஷயங்கள், த யைவெயல்லாம் ேகட் டறி ர்; இவற்ைற ெயல்லாம் 
            நான் உண்ைமயாய் உைரக்கக் கூ ம். 
 
    பா. அைதக் ேகட் ட நாம் விைரந்தி ேவாம்; அதன் ெபா ட்  எல்லா உத்தம 
            சீலர்கைள ம் வரவைழப்ேபாம். என் விஷயத்தில், எனக்கு ேநாிட்ட 
            அதிர்ஷ்டத்ைத நான் விசனத் டேனேய வகிக்கின்ேறன்; இந்த இராஜ்யத்தில் 
            எனக்குக் கியாபகமி க்கிறப  எனக்குச் சில சுதந்தரங்கள் உண் ; என் 
            அதிர்ஷ்டமான  அைத நான் அைட ம்ப  என்ைன இப்ெபா   
            வாிக்கின்ற . 
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    ஹ. இனி தானாகத் தரணியில் ேபச ஏலாத அவர் வாயினின் ம் ேகட்டப  
            அவ்விஷயத்ைதப் பற்றி ம் நான் ேபசேவண்  இ க்கிற . மனிதர்க ைடய 
            மனெமல்லாம் ம ண்  கிடக்கும் ெபா ேத, இவ்விஷயம் த ல் உடேன 
            த்தாகட் ம், கல கங்க ம் குற்றங்க ம் இன் ம் ேநாிடாவண்ணம். 
 
    பா. மண்டபத்திற்கு, நான்கு ேசைனத் தைலவர்கள் மகாராஜா க்குாிய 
            மாியாைத டன் அமலாதித்யைர எ த் ச் ெசல்லட் ம். அவர் இவ்வரைச 
            அைடந்தி ந்தால், அ ங்குண ைடய அரசனாய் ஆண் ப்பார் என்பதற் 
            ைகயமில்ைல. ஆகேவ அவர  பிேரதத்ைத எ த் ச் ெசல் ங்கால் ர 
            சுவர்க மைடந்தவர்கட் குாிய சடங்குக ம் சங்கீத ஒ ம், அவர  கைழ 
            எத்திக்கி ம் பரவச் ெசய்யட் ம். பிேரதங்கைள எ ங்கள்.- இத்தைகய 
            காட்சியான  ப கலத்திற்ேக எற்றதான , இவ்விடத்திற்கு அதிகப் ெபா த்த 
            மின்ைமயாய்த் ேதாற்  கின்ற . நீங்கள் ேபாய்ப் பைட ரர்கைள  
            ேபாிைககைள ழங்கும்ப  ெசால் ங்கள். 
 
    [பிேரதங்கைள க்கிக்ெகாண்  எல்ேலா மாகப் ேபாகிறார்கள்; 
    அதன் பிறகு ேபாிைககள் ழங்கப்ப கின்றன.] 
 
    காட்சி கிற . 

நாடகம் ற்றிய . 
    --------------------- 


