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" பாவதி" அல்ல

"காணாமற் ேபான மகள்"

Dedication :
To
THE HONORABLE JUSTICE
SIR S. SUBRAHMANYA AIYAR AVL., K.C.I.E.
THIS DRAMA IS DEDICATED
as a token of respect and esteem
By the Author
-------உாிைம ைர
எ சீர்க்கழி ெந ல

யாசிாிய வி த்தம்.

ெசால்வளர் ம ைரத் ெதான்னகர் மணிேய
ேதாமிலந் தணர்குல விளக்ேக
நல்வளஞ் சான்ற சுப்பிரமணிய
நம்பிேய நியாயவான் மதிேய
கல்விேசர் பா வதிெய
ைலக்
களிப் டன் ைக ைர ெகா த்
ெமால்வைக ணர்தந் ட்ெபா ணா
ாிைமயிற் ெகாள் தி வந்ேத.
---------------INTRODUCTION
Of the time- honoured trifurcation of Tamil Literature into Verse, Music, and the
Drama, the last has few or no representatives while the first and the second have
many. The positive want of ancient dramatic literature has been accounted for by the
lovers of Tamil in various ways, which seem more or less fabulous to those who have
any tincture of English education. That the Tamil speaking people have included the
histrionic art among the degraded arts of life, fit to be pursued by the wandering
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nomads, or by the dregs of societies, seems to point to the conclusion that the art in
due course of time have degenerated and fallen into disrepute or lacked cultivation at
the hands of men of genius. In either case, any attempt I that direction in these days
of western culture can not but add to the reputation of one who, with necessary
intellectual equipment, energy, and zeal, devotes his nights and days to it.
In Madras, as in the Mofussil, we often come across travelling troops of actors
amusing audience with variety of plays based on the three great magazines* of
Poetic fiction, Ramayana, Bharatam, and Kandapuranam. They are for the most
parts comical, and abound in vulgar conceits and voluptuous songs, gratifying to the
vicious, but bearing no literary value.
If any drama has seen the light, that mingles interest with instruction, it is the
excellent Manonmaniyam, by the late* lamented professor Sundaram Pillai, M.A.,
published a few years ago. Eminently classical as it is in diction, metre and matter, it
is simply excellent in characterisation and plot evolution, and will do well on the
boards.
As a drama, what Manonmaiyam is in verse, Rupavati is in prose. Though it is no
praise to say that both are free from the Pigeon-Tamil Which obtains so much even
among the Scholars of Southern India, who however imbued with western knowledge
and stirred up by Western example from their wonted lethargy to a sense of national
literature, only pander to the tastes of low and the vulgar, our new-fledged writers
would do well to consult, the choice and chaste direction of these two dramas if they
would provide for their earnest readers opportunities of knowing what the classical
Tamil is, and what great purpose it can be made to serve. Our Sastriar has in
Rupavati pressed into service, whenever necessary, the facilities* of Tamil diction,
pure and unmixed, and given the reading public not only an intellectual feat but so
vivid portraiture of the ways and manners of princess and people of the age of the
literary *Witenagement in Madura that their imagination* cannot but be quickened,
exalted, and *ennobled. If he has succeeded in this as I verily believe he has,
Rupavati fulfils the mission it was intended to fulfil Into tears of joy for, now appeared
before them Sundara and Surupa stripped of their disguise and clad in their usual
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apparel. Drunk with joy at the sight of their missing son and daughter, they made
haste to unite the bands of those who were already united in their hearts; and
Surasena, convinced of the cruelty done to Nayavachana, ordered his release and
begged his pardon. Then Surasena invited Satguna, Virendra and others to his
metropolis and wished that a day should be fixed for the marriage. An astrologer was
consulted and the marriage of Ambujakshi, Suchila's daughter, to Sukumara and
Kanakamalai to Nayavachana's son Chandramukha, were proposed. Thus three
marriages had tobe celebrated. But three is a number of very bad omen, and so they
arranged for the celebrations of their marriage on the day, Friday, when happily fell
the sixtieth-year ceremony of the laureate of the Pandian Court, Vidhya Sagara, the
guru of Sundarananda and his associates. Thus was the objection obviated and the
occasion made jubiliant all around.
"O world, thy slippery turns, Fullest foes,
Whose passions and whose plots have broke their sleep
To take the one the other, by some chance,
Some trick not worth on egg, shall grow dear friends,
And inter joke their issues"
Rupavathi, the first fruit of the author is excellent in its own way. It contains
magnificent speeches which would repay perusal and the obstacles in it and almost
all poetical or have poetry in them.
Rupavathi, the heroine, is the only daughter of Surasena. Endowed by nature with
the gifts of body and mind, she falls in love with the only son of Satguna. The parents
of the lovers live only for their children, and but for them their life and dominion are
trills "light as air". The angelic heroine is a perfect dissembler and is well acquainted
with the laws of fashion and etiquette. In Act I, Scene 2, her apparently innocent
questions 'will one swoon when he weaps? To continue the narrative, and the skillful
way in which she tries to draw out form her companions an unvarnished tale of her
lover's character and disposition, and the sound rebuke administered to Kanakamalai
for her interference while speaking amply testify to the statement. Further, she is a
poetic being and often speaks verses; she appreciates music and loves songs; she
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exhibits the power of her tongue in the scene in which she brings down
Sundarananda to agree to their instance escape; she braves all fatigues and
hardships, being supported by the strength of her love; she keeps a steady reserve in
the court of Chola to avoid detection. Her part, in this drama reminds us of the
charming group of Shakespeare's women such as Julia, Viola, Portia, Rosalind and
Imogen who, under force of circumstances assumed the disguise of male attire, What
distinguishes Rupavathi most is her learning, intelligence and fidelity in love.
Sundarananda, her lover, is a man of superior intelligence, well-educated, and
well-versed in the art of war. He is a Dhirodatta, to use the expression of the Sanskrit
dramatistik, and, in the language of Suresena, he is an incarnation of meekness and
gentleness, and is a poet as well as a songster. His learning is manifest in his
explanation of the name Thiruvappanar and in his reference to Ahapporul ilakkanam
(Act III, scene 6). The most remarkable trait in his character, besides his love to God,
is his great attachment to his parents, of which he thinkswith pious affection and
tearful eyes, when they are doomed to suffer the hardships of exile and when he is
himself oppressed by the pangs of love. Another noble trait in him is his gratefulness
to his benefactors.
Satguna, his father, is an incarnation of virtue. Full of piety and calm in judgement,
he is loved by his subjects as well as by his enemies. His wife, Sundari, is a good
match for him in every respect.
Suchila, his dutiful minister, is a subtle psychologist and sees through Surasena.
He is convinced that virtue will triumph independent of extraneous aid. His ministerial
tact is manifest in the scene where he negotiates peace between Surasena and
Virendra.
Surasena, father of the heroine, is rough, rude and ravengold. His conquest has,
as his daughter says, made him amibitious and hardened his heart. He would yield to
no persuation but force. It was only when his forces failed that he conferred with his
minister. The only redeeming point in his character is that he is capable of remorse,
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and it is probably due to this fact that he is not murdered, though he richly deserved it,
for his tyranny.
Jnanadipa is a sage indeed. He is very hospitable to strangers, and his learned
love is manifested in the scences where his disciple appears. Unmindful of worldly
honours, he rebukes prince and peasant alike for their folly.
Vidya Sagara, the ocean of learning, is the Guru to the Prince and his associates.
All rever him for his wisdom, and quote his verses and sign his songs most of all ,
Ambujakshi a clever songstress. The scene in which he figures before Surasena and
thunders forth his highly eulogistic verses commemorating Surasena's late victory
followed by his learned interpretation thereof, is comical enough, when viewed in the
light of his question, 'Am I to be beaten?'. But this apparent inconsistency illustrates a
not uncommon occurrence among human beings, viz., that when fear overtakes a
man, his learning quits him and his faculty of argumentation is at a stand.
Chandramukha and Sukamara, are the companions of the Prince to whom they
are firmly attached. The former relies upon experience and human effort for success
in life while the latter resigns everything to the will of Providence. Hence these two
characters represent two great schools of Philosophy.
Imbujakshi and Kanakamalai are the two associates of the Princess. Former, a
clever songstress, is shy by nature whereas Kanakamalai is petulmeddlesome.
Further, the latter, thogh slightly superstitious, often nails on the head when she has
to judge of character.
The Lords appear in three of the scenes; and with Nayavachana, Surasena, they
lay their heads together to plot his death. The first Lord is collected in his procedure
and preaches against precipitancy in matters moment. The second Lord, rather hasty,
is wise on second thoughts, and the third is a ruffian ready for immediate action and
thirsting for revenge.
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Nayavachana isa man of policy. He always veneers his thoughts,f or Surasena
falls out with him, and he cannot be brow-beaten when he sees tyranny prevails.
When the Lords are for the assassination of Surasena, criticizes his judgement, and
calmly refers the question to the decision of Sudananda, of whose superior
intelligence he has a high opinion.
Three DFreams are introduced in this play, two of them by Surasena, Kamalavallai
prognosticating evil and the third by the Nurse giving a ray of the reappearance of
Rupavati.
The Epilogue is spoken by Sundarananda. In it he discourses on human and
human love and rightly points out that domestic life, if rightly led, is better and
productive of better results than the life of an ascestic who prefers seclusion and
hates mankind.
To conclude, The plot of Rupavati, is so simple and dexterously consistent and
characterization so notable and happy, that they comine to give the pleasure of the
intellectual feasts given in it. I trust that the entire play wright will continue to amuse
and instruct the reading public, year after year,with some fresh creations of his own,
and will reclaim the dramatic love which is highly educative in its value but much
neglected by the Tamil people.
Coimbatore, March 1902

M.S. PURNALINGAM PILLAI.

-------------------க ைர
ேசரநாட்டரசனாகிய சூரேசநவர்மன் சற்குணவ தி ெயன்ற பாண் யராசைனத்
தி ப்பரங் குன்றத்திற் க ேக நடந்த ேபாாின் கண் ெவன் ம ைரயம்பதிையத்
தனக்கு இராசதானியாக்கிக் ெகாண் பாண் யைன ம் அவன் மைனவியிைன ம்
காட் ல் ரத்திவிட் வ திமகன் சுந்தராநந்தைன மாத்திரஞ்சிைறச்சாைலயி ட்
அரசு ாிந்

வந்தான். இங்ஙன மி க்ைகயில் ஒ நாண்மாைல, சுந்தராநந்தன் தான்

ெவளியிற் ேபாகும் ேபா தன்ைனக் காக்குமா நியமிக்கப்பட்ட தன் ேறாழராகிய
சுகுமார சந்திர கர்கேளா அரண் மைனக் க த்தேதார் ங்காவனஞ்ெசன் தன
ெபற்ேறார்க்குற்ற கதியிைனெயண்ணி ஏங்கினான்.
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அவ்வமயத் ேசரன் மகளாகிய பாவதி தன்ேறாழிமாராகிய அம் ஜாட்சி
கநகமாைலகேளா உலாவிச் ெசல்பவள் சுந்தராநந்தைனக் கண் ற் க்
காதல்ெகாண்டாள். இங்ஙனஞ் சுந்தராநந்தன்மீ காதல் ெகாண்ட பாவதி
ட் ற்ேககித் தன் உள்ளங்ெகாள்ைள ெகாண்ட தைலவைன நிைனந் நிைனந்
உ கி ஆற்றா நாேடா ம் ஞ்ேசாைலக்குச் ெசன் தன் காதல ைனத் தாிசித் ச்
சிறி சிறி ஆறா நிற்பாள். இவ்வாேற சுந்தராநந்த ம் பாவதியின்மீ
ெமய்ந்ேநச ற் அயர்வானாயினான்.
இதற்கிைடயிற் சற்குணவ தி ம் அவன் மைனவி ம் காட் ல் ஒ
ேவட தவியான் ஞாநதீப னிவர ஆசிரமமைடந்
னிவராக்கிைனப்ப
அவ்விடம் விட் ப் றப்பட் ச்ேசாணா

ெசன் , தஞ்ைசமாநகாில்

ேரந்திர ேசாழன்

அரண்மைனயில் வதிவாராயினார். சூரேசநவர்மேனா வ திையத் ரத்திய
தற்
கு களிடம் ெகா யெனனப் ேபர்ெபற் ெவ க்கப் பட்டான். அ
மன்றி அவ க்கு
நண்பனாயி ந்த நயவசந ஞ் சிற்சில கனவான்கேளா வர்மைனத் ெதாைலக்கும்வழி
நா வனாயினான்.
மற்ைறப்ப
பாவதி சுந்தராநந்தன் ஆகிய இவ்வி வ ைடய காத ம்
உைரயாட்டமில்ைலயாயி ம் வளர்பிைற ேபான் திராநின்ற . ஆயி ஞ்
சுந்தராநந்தன் மட் ம் இைடயிைடயில் தன ெபற்ேறாைர ெயண்ணி வ ந் வான்.
இப்ப யி ந்

வ நாளில், தான் காட் ல்

மைனவி ம் ேசாணாட்
'பாண் ய

ஞ் ேசாழ

ரத்திய சற்குணவ தி ம் அவன்

ப்பைதத் தன்ெனாற்றறால் உணர்ந்த சூரேசகவர்மன்
ந் தன்மீ

பைடெய த்

வ வார்களாயின் தான்

சிைறயி ட்
க்கும் வ திமகன் சுந்தராநந்தைனக் ெகான் வி வ என்
தனக்குள்ேள தீர்மானித் க்ெகாண்டான். இவ்வண்ணம் இவன் தீர்மானித்தைத
உணர்ந்த இவன் மகள் பாவதி தன் காதலனாகிய சுந்தராநந்த க்குத் தன்
தந்ைதயின் அந்தரங்க எண்ணத்ைத ம் சுந்தராநந்தன் தன்ைன வந் ம நாளிரவிற்
காணேவண் ெமன் ந் தன் வி ப்பத்ைத ம் ஒ க தத்தில் வைரந் பின்னர்த் தான்
தன நாயகனி க்குஞ் சிைறச்சாைலயின் இரகசிய வழிப் ட் ன்
திற ேகாைலெய த் அந் நி பத்தின்கண் ைவத் ச் சு ட் த் தன் தைலவன
சிைறச்சாைலக்குள் எறிந்தாள். அதன் பிறகு சுந்தராநந்தன் க தங்கண் இவ்வா
ெசய்தவள் பாவதிேயெயன் ெதளிந் பிற்ைறநாளிரவில் ெவளியிற் ேபாந் தன்
தைலவியின் ஆைணப்பிரகாரம் அவைளக் காண்பான் விைழந்
ஆண்ேவடம்

ண் வந்

தன

அ ைமத் தைலவைனச் சந்தித்

நிற் ழி,

பாவதி

அவேனா

வாதா க் கைடசியில் அவைன உடன்ேபாக்கிற்கு இணக்கியபின், இ வ ஞ் ேசர்ந்
ம ைரமா நகைரவிட் ப் றப்பட் ைவகைறப் ேபாழ்தின் ஞாநதீபர
ஆச்சிரம ற் ச் சற்றிைளப்பாறிய பின் மீட் ம் றப்பட் ச் ேசாணாடைடந்
சு டர் என் ம் ேவற் நாமங்கேளா அவ்விடம் இ ப்பாராயினார்.

சுந்தர
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நிற்க. ெபா

லர்ந்தபின் சிைற காவலாளர் சுந்தராநந்தைனக் காணா

கவைல கூர்ந் , பிறகு 'அவன் சிைற மதிேலறிக் குதித் ேதா னன் ஆத ன்
ெகால்லப்பட்டான்' என்ெறா

ெபாய்க் கைத கற்பித்

வ மைன நம் மா

ெசய்தனர்.

அதன்பின் வ மன் அந்தப் ரஞ் ெசன் ஆண் அரற்றாநிற்கும் ேகாமள வல்
ெசவி களின் லமாய்த் தன்மகள் பாவதிையக் காண வில்ைல என்பைத உணர்ந்
எங்குந் ேத
ெசன்

ம் அகப்படாைமயால் 'இந்நாட்டாேர தன்மகைள இரவிெல த் ச்

ெகாைல ாிந்தனர்' என்

ணிந்

ஊாி

ள்ளாைரெயல்லாம் ஒ க்கப்

குந்தான். தன நண்பனாகிய நயவசநன் மீ ம் ஐய ற்
சிைறப்ப த்தினான்.
இவ்வா

வ மன் ெசய் ம் அநிதங்கைளப் ெபா க்க மாட்டா

நிற்பச் சின்னாட் கழிய
ேபாந்

அவைனச்

பாண்

ம், ேசாணாட்

ந்

தந்திர தீரெனன்

நாட்ைட வ தியினிடம் ஒப்பிக்குமா

சனங்கள் வ ந்தா
ம் ஒ

வன்

ெசப்ப, வ மன்

அதற்கிணங்கானாய்ப் ேபார்ேவண் த் தா ம் தன க
ர்ப் பதியின்க ள்ள ேபார்
ரைர அைழத் க்ெகாண் ம ைர வ மா ஆள ப்பினான். க
ர் ெசன்ற
ேசவகன் வ
ன் வ தி ஞ் ேசாழ ம் பைடெயா வந் ைவைகயாற்றின்
வடகைரக்கண் தங்கினர். சுந்தர ம் ஒ வி கத்தைலவனாக வந்தி ந்தான். அதன்
பிறகு க

ர்ச் ேசவகன் வந்

வ தி மாமனார்
ெகாண்

'அவ்விடத்திற் ேசரன் மந்திாி இராேசாபாய க்கும்

ரமார்த்தாண்டந் ெதாண்ைடராச க்கும்

த்த விற்பைட ரர் வ தற்கில்லா

த்தம் நடந்

ேபாயிற் ' என்றான். இ

ெசவிசாத்திய வ மன் தன் மந்திாியாகிய சுசீலைன விளித் ஆேலாசித்
சமாதானஞ் ெசய் மா தா ஞ் சூசில ம் ெமய் காப்பாளெரா ேசாழன்
பாசைறக்குச் ெசன்றார்கள்.
இங்ஙனம் அவர்கள் ெசன்

ேசாழன், வ தி,

தலாயினாேரா ெடல்லாம்

உடன்ப க்ைக ன் நிபந்தைனகைளக் குறித் ப் ேபசி
தங்க
ெகாண்

க்கு ேநாிட்ட மக்களிழெவன்
க்கும் ெபா

விற்

த்தபின், வ தி ம் வ ம

ம் ெதௗர்பாக்கியத்திைனப் பற்றி இரங்கிக்

, இ கா ம் மா ேவடம்

ண்

சுந்தரன் சு பன் என்

மா ெபய ங் ெகாண்
ந்த சுந்தராநந்த ம் பாவதி ம் தத்தம மா ேவடம் நீத்
உண்ைம
வத்ெதா ெவளிப்பட்
ைறேய வ திைய ம் வ மைன ம் வணங்கி
நின்றார்கள்! உடேன ஆண் க் குழீஇ யி ந்ேதார்கெளல்லாம் இக்காட்சியிைனக்
கண் ேபரானந்த ற் எம் ஆலவாய்ப் ெப மான அ ைள வியந்
தித்தனர்!
அப்ெபா
யாவ ம் நண்பராயினார். வ ம ம் தன காணாமற்ேபான மகைள
மீட் ம் ெபற்றைமயாற் கழிேப வைக த் அவ்வி வர மணவிைன
த்தற்குாிய
யற்சிகள் ெசய்யத் ெதாடங்கினான். இத டன் நாடகம்
கின்ற .
தற்பதிபிற் ேபாலா இப்பதிப்பிற் பாத்திரங்களின் அயல் கட்ேகற்ற
ெசால்வழக்கும் நைடேவ பா ம் சிற்சில தி த்தங்க ம் திய ெசய் ட்க ம்
அைமக்கப்பட்ட ளவாமா யாவ ங் கண் ேபாற் தற்குாிய . சிற்சில

ம்
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ெசய் ட்களிற் பாடேபதங்க ஞ் ெசய்தி க்கின்றனம். பலவைகயி
எம நாடகவியேலா ஒத்தியங்குமா காண்க.
இந்த நாடகமான

மன்மத வ டம் ஆ

மாதம்

ம் இந்நாடகம்

ப்பத்திரண்டாந்ேததி

வியாழக்கிழைமயன்றிர , ெசன்ைன வித்தியாபிமான சங்கத்தார்

லமாய்

அரங்ேகற்றப்பட்ட . இதன் கட்குற்றங் குைறகள் இ க்குமாயிற் ேபரறி ைடேயார்
பிாியத்ேதா ம் அைவயிற்றிைனத் தி த்தி எம்மீ கி ைப ாிவாராக.
வி. ேகா. சூ.
--------------------------பாயிரம்
விநாயகர் வணக்கம்
கட்டைளக்க த் ைற
ெபாற்
பா வதிகாைத தன்ைனப் கழ்மிகுந்த
நற்பய னாடக மாப்ைபந் தமிழி னவி தற்குச்
சிற்பர வள்ளெலஞ் சிந்தா மணியன சித்தித ங்
கற்பக யாைன சரணார விந்தங் க

வேம.

(1)

சுப்பிரமணியர் வணக்கம்
வஞ்சிவி த்தம்
உல ெச யர்திைணக் குாியைனக்
கலவ யவர ட் கட ைனக்
குல ற் லவயிற் குமரைனக்
கைல ணர் லவைனக் க

வாம்.

(2)

நாமகள் வணக்கம்
க வி த்தம்
கன்னி பாவதி காைத ெசாற்றிடச்
ெசான்னயம் ெபா ணயந் ேதான்
ல்பல
பன்
லவர்நாப் பயி ம் பாமயில்
ெபான்ன த் தாமைர ேபாற்றி வாழ்குவாம்.
நடராசர் வணக்கம்
க நிைலத் ைற
உலக ெமன் ெமார் நாடக சாைலயி யிரா
மலகி லாநடர் தங்கைள* ய திந மாட்
யிலகு சூத்திர தாரனா மிைறவைன ெயம

(3)
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தைலவ னாநட ராசைனத் தாண்மலர் பணிவாம்.

(4)

-------------------------நாடக பாத்திரங்கள்
1. சற்குணன் : பாண் யநாட் ப்

ர்வராசன்.

2. சூரேசநன் : தற்காலத் ப் பாண் நாடா
3.

ஞ் ேசரன்.

ேரந்திரன் : ேசரணாட்டரசன்.

4. சுசீலன் : சூரேசனன் மந்திாி.
5. நயவசநன் : ஒ

கனவான்; சூரேசநன

6. சுந்தராநந்தன்: சற்குணன் மகன்;
7. சுகுமாரன் : சுந்தராநந்தன

நண்பன்.

பாவதி காதலன்.

நண்பன்.

8. சந்திரழகன் : நயவசநன் மகன்; சுந்தராநந்தன
9. வித்தியாசாகரர் : பாண் யநாட் ல் ஒ

தமிழ்ப் லவர்.

10. ஞாநதீபர் : பாண் யநாட த்த வனத்தில் ஒ
11. ஆன்மநாதர் : ஞானதீபர

சீடர்.

12. தந்திரதீரன் : ேசாழன்

வன்.

13.

கன் : ம ைரயில் ைவயாளி

ேநசன்.
னிவர்.

தி காப்ேபான்.

14. சுந்தாி : சற்குணவ தியின் மைனவி.
15. ேகாமளவல்
16.

: சூரேசநவர்மன் மைனவி.

பாவதி : சூரேசநன் மகள்; நாடகத் தைலவி.

17. அம் ஜாட்சி : சுசீலன் மகள்;

பாவதியின் ேதாழி.

18. கநகமாைல :

பாவதியின் ேதாழி;

ெசவி , ேச யர்

தலாயினார்.

கனவான்கள், ேவடன், ேசவகர், ேசவகர் தைலவன், காவலாளர், ெமய்காப்பளர்
தலாயினார்.
நாடக நிகழ்விடம்
---------------ெப ம்பான்ைம பாண்
காட்

நாட் த் தைல நகராகிய ம ைரயி

ம் அதற்க த்த

ம், சி பான்ைம ேசாணாட் த் தைலநகராகிய தஞ்ைசயி

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

மாம்.
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பாவதி அல்ல

காணாமற் ேபான மகள்

அங்கம் - 1.

தற் களம்.

க்கள் மலர்ந்

வாசைன

இடம்:- ஒ
ஞ்ேசாைல
காலம்:- மாைல
பாத்திரம் :- சுந்தராநந்தன்.
சுந்தராநந்தன்: (தனக்குள்)

சாநின்ற இச்ேசாைலயின்-

கண் யான் வந் உலாவி மந்தமாய க்கின்ற இளந் ெதன்றற் காற்றின் சுகத்ைத
ய பவிப்பதற்கு என் மனம் ஒ ப்ப கின்ற தில்ைல. -என் ெசய்ேவன்! ஒ வாரத்திற்கு
னவைரயி ங் களிப் ற் ச் ெச க்கித்திாிந்த என ஏைழ ெநஞ்சேம! யான்
சந்ேதாஷப்ப வைத ஏன் த க்கின்றாய்? என்மீ
விசனெமல்லாம் நீங்கும்ப
(சுகுமார

ெசய்வ

ஞ் சந்திர க

சிறி

க ைண கூர்ந்

என்

நினக் கழேகயன்ேறா?

ம் வ கின்றனர்.)

அந்ேதா! பாவி மனேம! நீ

யரப்ப வ மன்றி என்ைன ம் ஏன் வ த் கின்றாய்?

(அவர்கள் பின்ேன நிற்கின்றனர்.)
ஆண்

மயில்க ளா வைத ம், கிளிகள் ேபசிக் குலா வைத ம், நீ பார்த் ம்

உனக்கு இன்பமில்ைலேயா? -உன்ைனேய உயிர்த்
இவ்வா

வ த் கிற்ப

ைணயாய்ப் ெபற்ற என்ைன நீ

தர்மமாகுேமா?

(பா கின்றான்)
என் டன் பிறந் ெமன்ைன யிடர்ப்ப ப் ப *ன் ேறேயா
ெவன்னெசய் வான்ெகால் பார்ப்ப ெலன் நீ வ த் வாேயா
வின்னல்ெசய் மனேம யின் மிரக்கம்வந் திலேதா ெவன்ற
னன்னய நண்ப ேர

கண்ணியிங் காற்றி டாேரா?

(5)

(ெமௗனம்)
சுகுமாரன்:- ஏ, சுந்தராநந்தா! இஃெதன்ைன? மிக வியப்பாயி க்கின்றேத நின்
ெசயல்!
சுந்தராநந்தன்:- என த ைமயான சுகுமாரேன! யான் என் ெசய்ேவன்? என்மீ
தவெறான் மில்ைல. என் மனத் ன்பம் நீங்கிற்றில்ைல.
சந்திர கன்:- நீ ேய நாளாக இவ்வா தான் ெசால்

கின்றாய்!
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சுகுமாரன்:- ஆவ

ஆயிற் . நாம் இனி ெயன் ெசய்வ ? வ த்தமின்றிக் காலங்

கழிப்பதன்ேறா நலம்?
சுந்தராநந்தன்:- என பிாிய ேநசர்காள்! என் மனவ த்தம் நா க்கு நாள்
அதிகப்ப கின்றேத ெயாழியக் குைறகின்றதில்ைல. என் ைடய ஊக்கெமல்லாம்
எங்ேகேயா ஓ விட்ட . என்னாற் ெபா க்கக் கூடவில்ைல.
சந்திர கன்:- நீ கல்விகற்றதன் பயன்றாெனன்ைன? எத்தைகய
ேநாிட்டா

ன்பங்கள்

ம், அவற்ைறெயல்லாம் ெபா ைம டன் சகித் க் ெகாண்

ப்பதன்ேறா

ேமன்ைமயான . எல்லாந் ெதாிந்த உனக்கு யான் ெசால்ல ம் ேவண் ேமா?
சுகுமாரன்:- எல்லாம் வல்ல கட ள் இன்ப வ வானவர்; அவர் சகல
காாியங்கைள ம் மனிதர நன்ைமக்காகேவ ெசய் வ கின்றனர். ஆைகயால்
அவர அ ளினால் நிகழ்ந்த இச்ெசயல்கெளல்லாம் நமக்கு நன்ைமயிைனேய பயக்கும்
என்பைத நீ அறியாேயா?
சுந்தராநந்தன்:- அறிேவன், அறிேவன்.
சந்திர கன்:- அறிந்தி ந் ம் நீ வ ந் வ

ேநாிேதா? நீ ன் ெபற்ேறாைர விட் ப்

பிாிந்தி ப்பதனாற் பாதகம் என்ன? நீ ம் அவர்க
ந்தேபாதி
அவ்வள

ம், ஒேர

ம் ெவவ்ேவறிடங்களி

ாிேல தாேம யி க்கின்றீர்கள். அரச

ம் நாம் நிைனக்கிறப

ெகா யவனல்ல ெனன் ங் ேகள்வி. இந்நாட்களில் ஒ

இன்ெனா நாட் டரசைன ெவன்

அவைனச் சிைறயி

வ

நாட்டரசன்

வழக்காறன்ேறா?

சுந்தராநந்தன்:- அந்ேதா! அந்ேதா! நீவிெரல்லாம் இன் நடந்த சமாசாரஞ் சிறி ந்
ெதாியா இவ்வா ெசால் கின்றீர்கேள! ஐயேகா! என்ெசய்ேவன்! என்ெசய்ேவன்!
ெதய்வேம!
சுகுமாரன்:- ெவகு ஆச்சாியமா யி க்கின்றேத! எங்க
அப்ப

நிகழ்ந்தெதன்ைன?

சுந்தராநந்தன்:- (பா கின்றான்)
கழ்ந் நீர் ேபசும் ரவலன் றன்னா
னிகழ்ந்த ெகா ஞ்ெசய் ணீைனக்கெவாண் ணாேத
நீரறி யீேரா? ேநசர்காள்!

க்குத் ெதாியாத ெசய்தி
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எப்ப

மக்கியான் ெசப் வல்? அந்ேதா!

(6)

தந்ைத ந் தாயிைன ந் தள்ளெவாண்ணாப் ப வத்ேத
சிந்ைதயினிற் சிறிேத மிரக்கமிலாத் தீக்குணத்ேதான்
கந்தமலர்த் தாள்களிேல காட்
ள ள்ேளறிக்
குந்திெயா

பாேலங்கத்

ரத்தினான் ெகா ம்பாவி!

(7)

அன்ைனெய ஞ் சுந்தாியா ளாியவனத் ற்றனேளா
பன்னாிய பணிெமாழியாள் ப த் யர்வ ெதந்தமரத்
தின்னிழேலா ெவந்ைதபிாிந் ேதகிய ெமல் டேமா
ெவன்

ைடய வல்விைனேயா வித் யர்ப்பட் டாழ்கின்ேறன்!

(8)

மந்தேகா கிலர்தின ம் வந் பயி ம்மினிய
த்த தத் ேதெமாழியாள்
க்கிைரயாய் விட்டனேளா
வித்ைதெயலாங் கு ெகாண்ட விப்பிறந்தாம் பிாிய
மத்தெரஞ்சற் குணவ தி யாிவாய்ப்பட் டழிந்தனேரா!

(9)

தந்ைதேய நின் ைடய தாமைரத்தா ேணாவாேவா
சுந்தாிேய ெயன்றாேய சுகநீங்கிச் சுரத்தினிடத்
திந்தவைர வ ந் வதற் ெகன்னதீங் கிைழத்தைனேயா
ெவந்தவித ெமன்
[சுந்தராநந்தன்

யிைர யினித்தாங்கி யி ப்ேபேனா!

ர்ச்ைசேபாய் வி கின்றான்.]

இ வ ம்:- இஃெதன்ைன! இஃெதன்ைன! இஃெதன்ைன
[இ வ ம்

(10)

ைம!!

ர்ச்ைச ெதளிவிக்கின்றனர்.]

[ ஞ்ேசாைலயின் மற்ெறா

சார்,

பாவதி, கநகமாைல,

அம் ஜாட்சி யிவர்கள் வ கின்றனர்.]
பாவதி:- அம் ஜாட்சி! இங்ேக சமீபத்திேல ெயன்னேவா அ ைகக் குரல்
ேகட்டேத! அஃெதன்ெனன்

ேபாய்ப் பார்த் விட்

அம் ஜாட்சி:- ஏன், கநகமாைல!

வ வேம?

பாவதிதான் பார்க்கலாம் வாெவன்

கூப்பி கிறாேள! எல்ேலா மாய்ப் ேபாய்த்தாம் பாப்பேம?
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கநகமாைல:- ஆனாற் சாி. நீங்கள் இரண்

ேப ம் கூப்பி கிறேபா

மாட்ேடன் என்ேபேனா, நான் மாட்ேடெனன்றா

ந்தான் வி

நான்

ர்கேளா?

பாவதி ம் அம் ஜாட்சி ம்:- சாி, ேபாகலாம் வா.
[இவர்கள் ேபாகின்றனர்.]
சுகுமாரன்:- அப்பா! சுந்தராநந்தா! இப்ப

என்ேமற் சாய்ந் ெகாள். ஏ சந்திர கா!

இப் றம் வா, சற் க் குளிர்ச்சியாய்க் காற்

ேமேல ய க்கட் ம்.

சந்திர கன்:- ஏன், சுந்தராநந்தா! உனக்கு உடம் என்ன ெசய்கிற ?
[ பாவதி

தலானவர் வ கின்றனர்.]

சுந்தராநந்தன்:- அம்மா! அப்பா! அம்மா!! அப்பா!! ெகாஞ்சம் ெபா ங்கள்.
பாவதி:- இ , இ . இங்ேகதான், இங்ேகதான்.
அம் ஜாட்சி:- அேதா, அந்த மாதவி மரத்தின்கீழ்

ன் ேபர்

உட்கார்ந்தி க்கிறார்கள். ஒ வன் ம யிற் ேபரழகுவாய்ந்த மற்ெறா வன்
சாய்ந் ெகாண்
க்கிறான்! பார்.
கநகமாைல:- ஆமாம். நாம் இைரந்

ேபசக் கூடா .

பாவதி:- ெமள்ளச் சத்தப்படாமல் நாமிந்த மல் ைகப் பந்தாிேலேய ெயாளிந் க்
ெகாண்

ந்

அவர்கள் என்ன ெசய்கிறார்கள் என் பார்ப்ேபாம் - நில், நில்.

என்னேவா, ேபசுகிறார்கள். ேகட்ேபாம்.
[இவர்கள் ஒளித் ப் பார்க்கின்றனர்.]
சந்திர கன்:- என்ைன இ ? ஒ
ர்ச்ைச யைடந்

நா

மில்லாமல் இன்ைறக்கு மாத்திரம் இப்ப

எங்கைள ெயல்லாம் வ த்தப்ப ம்ப

நீ

ைவத் விட்டாய்! ஏனப்பா,

சுந்தராநந்தா!
சுந்தராநந்தன்:- (சுகுமாரன் ம ைய விட்
ட்டாேத; என்ைன ெயான் ம் இப்ெபா
இங்ேக தாமதஞ் ெசய்யக் கூடா .

விலகிக்ெகாண் ) இைதக் குறித்

ஞாபக

ேகளாேத. நாம் இனிேமல், சுகுமாரா!
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சுகுமாரன்:- அந்தப் பயல் சிைறக்காப்பாளன் ெகாஞ்சம் ேநரங்கழித் ப் ேபானால்
அதிகமாய்த் தைலகீழாய் வி கிறான். 'அரசனிடத்தில் ெதாியப் ப த் ேவன்'
என்கிறான்.
சந்திர கன்:- ஆமாம். சீக்கிரமாய்ப் ேபாேவாம். வா ங்கள்.
[சுந்தராநந்தன், சுகுமாரன், சந்திர கன் இவர்கள் ேபாகின்றனர்.]
பாவதி:- ஏன், கநகமாைல! இந்த

ன்

ேப ம் யார்? நீ யிந்த

இ க்கிறவள் தாேன! உன்னாேல, இவர்கள் இன்னார் என்

ாிேலேய

ெசால்லக் கூ ேம!

அம் ஜாட்சி:- என்ைனக் ேகேளன். நான் ெசால் கிேறன். அவள் இந்த
க்கு
வந் இன் ம் இரண் வ ஷங்கூட ஆகவில்ைல. அவ க் கிவர்கைளப்பற்றி என்ன
ெதாியப் ேபாகின்றன!
கநகமாைல:- ஏண் யம்மா! எனக்கும் அவர்களில் ஒ த்தைனத் ெதாி ம்.
பாவதி:- ஏன் இவ்வள
இ க்கிறவர்கள் என்

ேபச்சு? நீங்கள் இரண்

ேப ம் இந்த

நிைனத் ச் ெசான்ேனன். இப்ேபா

ாிேலேய

யார் ெசான்னால்தான்

என்ன? அம் ஜாட்சி! நீதான் ெசால்.
அம் ஜாட்சி:- இல்ைல, இல்ைல! அவ

க்குத் ெதாிந்த மட் ல் அவேள

ெசால்லட் ம்; அப் றம் ேவண் ெமன்றால் அவ
ெசால்

க்குத் ெதாியாத

இ ந்தால் நான்

கிேறன்.

கநகமாைல:- அெதான் ம் இல்ைல. உனக்குத்தான் நன்றாய்த் ெதாி ேம!
ெசால்ேலன்.
பாவதி:- சாி, இ க்கட் ம். இவர்கள் யார்? சீக்கிரம் ெசால். ேகட்ேபாம்.
அம் ஜாட்சி:- அழகாய் ஒ
சாய்ந்

ெகாண்

பிள்ைள இன்ெனா த்தன் ம யிேல உட்கார்ந்

ந்தாேன, அவன் தான்

ந்தி இ ந்த ராஜா சற்குணவ தியின்

பிள்ைள.
கநகமாைல:- அவைனத்தான் எனக்கும் ெதாி ம்.
பாவதி:- ஒ த்தி ெசால்
அப் றம் ெசால்.

கிறேபா

ந விேல ேபசாேத. உனக்குத் ெதாிந்தால்
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அம் ஜாட்சி:- அவன் ெபயர் சுந்தராநந்தன். வில்வித்ைதயில் ெவகு ெகட் க்
காரனாம், ப ப்பில் மிகத் ேதர்ந்தவனாம்.

ன்னி ந்த ராஜா க்கு இவன் ஒேர

பிள்ைள, ஆைகயினாேல மிக அ ைமயாய்க் கண்

க்குக் கண்ணாய் இவைன

வளர்த் வந்தார். இவைன ம யிேல உட்கார்த்திக்ெகாண்
ந்தாேன அவன் தான்
என் தகப்பனாேரா கூடப் பிறந்த அத்ைதப் பிள்ைள. அவன் ெபயைர நான்
ெசால்லப்படா !
கநகமாைல:- அவ

க்கு வாழ்க்ைகப்படப் ேபாகிறாேயா? அ

மாட்ேடன் என்கிறாய் ேபா

தான் ேபர் ெசால்ல

ம்!

பாவதி:- யா க்கு வாழ்க்ைகப்படப் ேபாகிறாள்?
கநகமாைல:- அவ ைடய அத்ைத பிள்ைளக்காம். இன் ம் கல்யாணம் கூட
ஆகவில்ைல. அதற்குள்ேள ேபர் ெசால்லப்படா என்கிறாள்!
பாவதி:- ஏண்

அம் ஜாட்சி! அைவெயல்லாம் இ க்கட் ம். நீ அழகாய் ஒ வன்

அரசன் மகன் என்

ெசான்னாேய அவன் அ வாேனன்?

அம் ஜாட்சி:- எல்லாம் உனக்ேக ெதாிந்தி க்குேம!
பாவதி:- இல்ைல, நிச்சயமாய்ச் ெசால்

கிேறன். எனக்ெகான் ம் ெதாியா .

அம் ஜாட்சி:- ஆனாற் சாிதான். ஒ ேவைள உனக்குத் ெதாிந்தி க்குேமா ெவன்
நிைனத்ேதன். உங்கள் தகப்பனார் இந்தப் பாண் ய ராஜ்யத்ைத ெஜயித் இந்தத்
ேதசத்

ராஜாைவ ம், ராஜா ெபண்டாட் ைய ம் ஒ

ராஜாபிள்ைள, இப்ேபா

சிைறயிேல ம், இந்த

பார்த்ேதாேம, அவைன இன்ெனா

சிைறயிேல ம்

அைடத் ைவத்தி ந்தார். அந்த ராஜா ம் ராணி ம் இந்த ாிேலேய
இ க்கிறதனாேல கலகங்கள் உண்டாகின்றன ெவன் நிைனத் அவர்கள் இரண்
ெபயைர ம் இன்ைறக் காைலதான் இந்த
க்க த்த ஒ காட் ேல ெகாண் ேபாய்த்
ரத்திவிட் வ ம்ப உங்கள் தந்ைதயார் உத்தர ெகா த்தாராம். அந்தப்ப ேய
ேசவகர்க ம் அவர்கைள அைழத் க்ெகாண்
ரத்தி விட் வரக் காட் க்குப்ேபா
யி க்கிறார்களாம். இந்தச் சமாசாரத்ைதக் ேகட் விட் த்தான் சுந்தராநந்தன் அ த .
தாயார் தகப்பனார் என்றால் அவ
பாவதி:- ஏண் !

க்குப் பிராணன்! என்ன ெசய்வன்?

ர்ச்ைசேபாய் வி ந்தானாேம! அவர்கள் ேபசிக்

ெகாண்டார்கேள! அஃெதன்ைன! அ தால்

ர்ச்ைச ேபாகுேமா?
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கநகமாைல:- தாயார் தகப்பனாைரக் காட் த் ஷ்டமி கங்க க்கு இைரயாகும்ப
வயதான காலத்திேல ரத்திவிட்ட சங்கதிையக் காதிேல ேகட் ம் ர்ச்ைச
ேபாகாதவர் யார்? அப்ேபர்ப்பட்டவர் மிக ம் கன்ெனஞ்சராய்த் தாம்
இ க்கேவண் ம்.
அம் ஜாட்சி:- அந்த சுகுமார

ம், சந்திர க

ம், பக்கத்திேல இல்லா தி ந்தால்,

சுந்தராநந்தன், அப்பாவி! வ த்தெமன்பைத இன்னெதன்

அறியாதவன்! ெவகு

அவஸ்ைதப்பட் ப் ேபாயி ப்பான். சுவாமி, அவர்கைளச் சமீபத்தி

க்கும்ப

ெசய்தாேர! அ வன்ேறா விேசஷம்!
கநகமாைல:- அெதல்லாம் இ க்கட் ம். அப்ேபா
ெபயைரச் ெசால்லப்படா ெதன்றாேய! இப்ேபா
பாவதி:- இன்

மாத்திரம் அக ைடயான்

மாத்திரம் ெசால்லலாேமா?

ம் கல்யாணம் ஆகவில்ைலேய! ெசான்னால் என்ன?

குற்றமில்ைல.
கநகமாைல:- சந்திர கெனன்

ெசான்னாேய, அவன் யார்?

அம் ஜாட்சி:- அவன் தான் நயவசகர் என்பவ ைடய த்திரன். சுந்தரா
நந்தேனா கூடப் ப த்தவன். இவர்க

ம், எங்கள் அத்ைத பிள்ைள ம் ஆக

ன் ெபய ம் வித்தியாசாகரப் லவாிடம் கல்வி கற் க் ெகாண்டார்களாம்.
பாவதி:- அஃதி க்கட் ம். சுந்தராநந்தைனப் பற்றி இவ் ரார் என்ன ெசால் க்
ெகாள்

கிறார்கள்?

கநகமாைல:- சுந்தராநந்தனா? மகா த்திசா ! ஊரார் ெசால்

கிறெதன்ன?

நன்றாய்த் ெதாிந்த விஷயந்தாேன!
பாவதி:- அம் ஜாட்சி! கநகமாைல மாத்திரம் என்னேவா இப்ப ச் ெசால்
நா

ம் இரண்

ன்

ேபாிடத்திேல ேகட்ேடன்; அவன் என்னேவா ெவகு

ஷ்டனாம். தான் தான் அரசன் மகன் என் எண்ணிக்ெகாண் ஊர்மக்கைள
எல்லாம் பி த் க்ெகாண் அ த் வ த்தப்ப த் வானாம். இப்ப எல்லாம்
ெசால் க் ெகாள் கிறார்கேள!

கிறாள்.
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அம் ஜாட்சி:- சுந்தராநந்தைன ஞ் ெசால்
ெவகு நன்றாயி க்கிற ! அவனா

மற்ைறப் ெபயைர ம் ெசால்

ஷ்டனாம்? அப்ப ச் ெசால்

த் த்தான் ேபாகும். பரம சீவ கா ண்ணிய ெனன்றால் அவ
கநகமாைல:- அப்ப

கிறதா?

கிறவர்கள் நாக்குப்
க்குத்தான் தகும்.

இ க்க, அழகு அழகு, யார் ெசான்னேதா ெதாியவில்ைல!

அம் ஜாட்சி:- இந்தப்ப ெசான்னால்தான் இப்ேபா வந்தி க்கிர ராஜா
சூரேசநவர்மர் தங்கள் ேபாிேல பிாியமாயி ப்பாெரன் நிைனத்தார்கேளா!
அவர்க

ம் நன்றாய்ச் ெசான்னார்கள், ராஜா ம் நன்றாய்க் ேகட் க்ெகாண்டார்!

ட் ேல இ க்கிறேபாேத விதிவந்

சூழ்ந்த ேபால, ெதய்வேம என்

இ க்கிறவன்

தைலயிேல நன்றாய்ப் பழிையப் ேபாட்டார்கள்! சுவாமி இ க்கிறார் எல்லாவற்றிற்கும்!
நாம் ெசால் யா ஆகப்ேபாகிற ?
கநகமாைல:- உைலவாைய

டலாம், ஊர்வாைய

டலாேமா? ெசால்

கிறவர்கள்

ெசால் விட் ப் ேபாகட் ம்!
அம் ஜாட்சி:- யார் என்ன ெசான்னேபாதி ம் அவைனப் பற்றி நம் ைடய
எண்ணம் என்னேவா மாறப் ேபாகிறதில்ைல.
பாவதி:- என்னேவா? அம்மா! ஊரார் ெசான்னைதச் ெசான்ேனன். அவன்
நல்லவனாக இ ந்தால் எல்லாம் நல்ல

தாேன!

கநகமாைல:- எனக்குத் ெதாிந்தமட் ல் அழகு, த்தி, சக்தி, குணம் இவற்றிெலல்லாம்
அவ

க்குச் சமானமானவர்கள் இல்ைல என்ேற ெசால்லலாம்.
பாவதி:- சாி, அஃ

அப்ப

இ க்கட் ம், அம் ஜாட்சி ஏதாவ

ேகட்ேபாம். நன்றாய் மந்தமா தம்

ஒ

பாட் ப் பா

சுகிற . எங்ேக! சுகமாய்ப் பா , ேகட்ேபாம்.

அம் ஜாட்சி:- (பா கின்றாள்)
(க) இராகம் - இந் ஸ்தான் காபி. தாளம் - ஆதி.
பல்லவி
நாயகேன வ வாய் - இவ்ேவைளயில்
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சரணங்கள்
சிந்ைத தினந்ெதா ம்
சுந்தர மதிவதனா
மன்மத பாணங்கள்
நன்மனஞ் ெசய்த வாய்
இத்தைன கூறி
ெமாத்தநல் லாமனத்தான்
சன்மார்க்கர் வித்தியா
ெசான்ேம ந் தாமதமா

ெநாந் வ ந்திேனன்
இவ்ேவைளயில் (நாயக)
மார்பினிற் பாய்ந்தன
இவ்ேவைளயில் (நாயக)
மிளகில ேதாெநஞ்ச
இவ்ேவைளயில் (நாயக)
சாகரர் தம்பதஞ்
இவ்ேவைளயில் (நாயக)

பாவதி:- சமயத் க் ேகற்ற பாட் ம் பாட் க்ேகற்ற குர
எல்லாம் நன்றாயி க்கின்றன.
கநகமாைல:- அவ

க்குப் பா கிறதற்குக் ேகட்பாேனன்? ஜன்மாந்தரத்திேல

ண்ணியம் பண்ணி இ க்கின்றாள்! அ
ெகா த்தி க்கிற !
அம் ஜாட்சி:- இன்ைறக்கு என்
ெகாண்

தான் ெதய்வம் நல்ல குரலாய்க்

என்னேவா ெகாஞ்சம் ெதாண்ைட கட் க்

க்கிற , அல்லாமற்ேபானால் இன்

ம் சற்

பாவதி:- பாட் ப்பா கிறவர்கெளல்லா ம் அஃ
ெதாண்ைட கட் க்ெகாண்
ெசால்

ம் இராக ம் தாள ம்

ந்தா

நன்றாய்ப் பா

இ க்கலாம்.

என்ைனேயா ெதாியவில்ைல,

ம் சாி இல்லாமற் ேபானா

ம் சாி, இப்ப த்தான்

கிறார்கள்.

கநகமாைல:- அ

அவர்க

க்கு வழக்கமாய்ப் ேபாய்விட்ட . அதற்கு அவர்கள்

என்ன ெசய்வார்கள்?
அம் ஜாட்சி:- சாி. நாம் இப்ப ப் ேபசிக்ெகாண்

ந்தால், நமக்கு நாழிைகயாக

வில்ைல? அஸ்தமித் ப் ேபாயிற் . அகத்திற்குப் ேபாக ேவண்டாமா?
கநகமாைல:- ஆமாம், சூாியன் அப்ேபாேத மைலவாயிேல வி ந்

விட்டாேன. சீ, சீ,

இனிேமல் இ க்கப்படா . அம்மா, எங்களப்பா ேகாபித் க் ெகாள்வார்.
பாவதி:- ஆம், எனக்கும் ேநரமாய்விட்ட .
[யாவ ம் ேபாகின்றனர்.]
-------------------
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அங்கம் - 1 / இரண்டாங்களம்
இடம்:- கா
காலம்:- நண்பகல்
பாத்திரங்கள்:- சற்குணன், சுந்தாி
சற்குணன்:- இன்

ம் ெகாஞ்சந்

நிழ ல் தங்குேவாம். சிறி

ரம் ேபானால் ஒ

ேவலமர மி க்கின்ற , அதன்

விைரவாய் வா, ஐேயா! உன் பாதங்கள் தைரைய

மிதித்தறியாேவ! உனக்கு ெவய்யிெலன்பேத ெதாியாேத! என் ெசய்ேவன்! இ

ம் என்

தைலவிதிேயா? ஆ! ெதய்வேம!
சுந்தாி:- ெதய்வந்தான் என்னெசய் ம்? நாம்தாம் என்ன ெசய்ேவாம்? ெகாஞ்சத்
ரத்திற் கப்பால் ேவலமரம் ஒன்

இ க்கிறெதன்றீர்கேள! அஃெதப்ப

உங்க

க்குத்

ெதாி ம்?
சற்குணன்:_ அந்ேதா! உன்ைனக் ைகப்பி த்த இந்தப்பாவி அரசனாயி ந்த
காலத்திற் பலதரம் இேத காட் ல் ேவட்ைடயாட வந்தி க்கின்றான்!
சுந்தர்:- ெவய்யிேலா அேகாரமாய்க் ெகா த் கின்ற ! இப்ப ேய அ
ெகாண்
ேபாேவாமானால் உடம் கைளத் ப் ேபாய்வி ம். அப் றம் நடக்க
யா .
சற்குணன்:- ஐேயா! என்கண்ேண! உனக்கு இ க்கிற அறி
ெசய்ேவன்!

எனக்கில்ைலேய! என்

சுந்தாி:- நம்ைமப் பிரமா அவஸ்ைதப்பட ேவண் ெமன்ேற நிைனத்
த ல்
இராஜ்ய பாிபாலனத்ைத ெயல்லாம் ெகா த் இப்ேபா அவற்ைற ெயல்லாம்
பி ங்கிக் ெகாண்
ஷ்ட மி கங்க க்கு இைரயாகும்ப பைடத் விட்டான்!
காேடா மகா கேடாரமா யி க்கிற ! ெவய்யிேலா இன்ைறக்கு என் மேகாக்கிரமா
யி க்கிற ! தின ம் இ ந்த ைதாிய ம் இன் ேசாதைன ெசய்த ேபாலக் ைக
விட் ப் ேபாய்விட்ட ! ர்வ ஜன்மத்தில் நாம் என்ன பாவம் ெசய்ேதாேமா அவற்றின்
பயைன எல்லாம் இப்ேபா அ பவிக்கும்ப ேநாிட் விட்ட ! வளப்ப ள்ள
நாட்ைட இழந்ேதாம்! ெவகு ேநர்த்தியான ம ைர நகைர இழந்ேதாம்! அலங்காரமான
அரண்மைனைய இழந்ேதாம்! உைடைய இழந்ேதாம்! ெபா ைள இழந்ேதாம்! மீனாட்சி
சுந்தேரசுவரர் தாிசனத்ைத இழந்ேதாம்! 'சுந்தேரசுவரர்' என்ற உடேன ஞாபகம்
வ கிற . எல்லாப் பாக்கியத்தி ம் ேமலான நம் ைடய அ ைமச் சுந்தரா
நந்தைன ம் இழந்ேதாம்! இழந்ேதாம்!! ெதய்வேம! ெதய்வேம!! சுந்தராநந்தா!
சுந்தராநந்தா!! உன்ைன இழந்தபிறகும் உயிர் தாிப்ேபேனா?
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[சுந்தாி

ர்ச்ைசேபாய்

ழ்கின்றனள்.]

சற்குணன்:- ஐேயா! என்ன ெசய்ேவன்! நீ சிறி ைதாியமா யி க்கிறாேய என்
நிைனத்ேதன். நீ மிவ்வா
ர்ச்ைச ேபாய்விட்டாேய! இவ்வனாந்தரத்திற் ெகாஞ்சம்
ஜலம், மயக்கம் தி ம் ம்ப

உன்

கத்தில் ெதளிக்கலாம் என்றா

ம் ஜலமில்ைலேய!

எங்ேகயாவ சுற்றிப் பார்த் க்ெகாண் வ ேவாம் என்றா ம் உன்ைனத் தனியாய்
விட் விட் ப் ேபானாற்
ய த் க்ெகாண் ேபாய் விட்டா ெலன்ெசய்ேவன்!
கைடநாளில், நா , நகர் எல்லாவற்ைற ம்

றந்ேதன்! அ ம் தல்வைன யிழந் ,

த்திரேசாக ற்ேறன்! கைடசியில் என் உயிர்த் ைணவியாகிய சுந்தாிைய ம் இழக்க
ேவண் ேமா! ேவண் ேமா!! சுந்தாீ! சுந்தாீ!! என்ைன இப்ப ஏகாங்கியாய் விட் ப்
பிாிதல் நியாயேமா?
கைலெயலாங் கற்றமாேத ேபாதிேயா க ய ெநஞ்ேசன்
தைலவிைய யிழந்த பின்

ஞ் சாகிேல னி க்கின்ேறேன!

(11)

(ெமௗனம்) 'ஐயா' என்ற சப்தம் ேகட்ேடன். ஆ! யாேரா பார்ப்ேபன்.
[ஒ

ேவடன் வ கின்றான்.]

ேவடன்:- ஏன் ஐயா! இப்ப

ய

கிறிய? உங்க

க்கு - ஆகாகாகா! யாேரா அம்மா!

என்ன மயக்கேமா? இேதா தண்ணியி க்கு . ெதளி ங்க

கத்திேல.

[வ தியார் தண்ணீர் ெதளிக்கின்றார்.]
சற்குணன்:- ெகாஞ்சம் அம்மா க்கு ெவய்யில் மைறவாய் நில் அப்பா!
[ேவடன் அவ்வா
சுந்தாி

நிற்ற

ம், வ தியார்

க்கிேமேல சாய்த் க் ெகாள்கின்றார்;

ர்ச்ைச ெதளிகின்றாள்.]

சுந்தாி:- ஹா! ஹு!
சற்குணன்:- என் பிராண நாயகிேய! எனக்கு ைதாியஞ் ெசான்னாேய! நீ இவ்வா
ர்ச்ைசேபாய் என்ைனத்

ன்பப்ப த் தல் சாியாகுேமா? நீ யப்ப ேய உயிர்

றந்தி ப்ைபயாயின் யான்தான் பிைழப்ேபேனா? இைவெயல்லாம் எம்ெப மான்
விைளயாேட யல்லேவா? "அவனின்றி ேயார

ம் அைசயா " என்ற ெபாிேயார்

23
வசனம் ெபாய்த் ப் ேபாகுேமா? என் த்ேத! என்மீ

சாய்ந்

ெகாண்

சற்

இைளப்பா வாய்!
ேவடன்:- ஐயா! இங்ேக
யி க்கக் கூடாேத-

கர

த ய பிராணிகள் சுத்தித்திாி ேம இங்ேக

சற்குணன்:- நாங்கள் சாகேவண் ய ம் கட

க்கு இஷ்டமானால் அ

ம் நடந்ேத

தீ ம். அதற்காக நாம் பயப்ப வேதன்?
சுந்தாி:- அப்ப யில்ைல. நாம் நம்மாலான யற்சிகைளச் ெசய்தால் நடக்கிறப
நடக்கட் ம். கட ள் நம் ைடய ெசயல்கள் லமாகேவதான் நமக்கு நன்ைம
யிைன ந் தீைமயிைன ம் விைளக்கின்றார். ஆைகயால் நாம் ஒன் ஞ்
ெசய்யாதி ந்தால் நமக்கு நன்ைம விைளவெதப்ப ?
சற்குணன்:- எனத ைமத் தைலவிேய! நீ ெசால்வன ெவல்லாம் நியாயந்தாம். நாம்
இப்ெபா

தங்கி யி ப்பதற்கு இடம் எங்ேக?

ேவடன்:- ஐயா! நீங்க அ க்கு ேயாசைன ெசய்யேவண்டாம். இ க்க காேல
இரண் நாளியவளித் ரத்திேல ஒ சாமியார் சாவ யி க்கு . இப்ேபா உங்கைளக்
கூட் ப் ேபாய் அந்தச் சாமியார் மடத்திேல விட் ப்ேபாட் அப் றம் ட் க்குப்
ேபாேறன்.
சற்குணன்:- அந்தச் சாமியார் ெபயெரன்ன?
ேவடன்:- அ எனக்குத் ெதாியா
வ கிறதிண்டா வாங்க.

சாமி. அவர் சாவ

மாத்திரந் ெதாி ம்.

சற்குணன்:- ெகாஞ்சம் ெபா த் க்ெகாள், அப்பா! வ கிேறாம்:- ஏன், றப்ப வமா?
சுந்தாி:- இன்

ம் எவ்வள

ரம் இ க்கும் அப்பா! அந்தச் சாவ ?

ேவடன்:- இேதா! கிட்டத்திேல தான் அம்மா!
சுந்தாி:- ஆனாற் சாி.
சற்குணன்:- ெமல்ல! ெமல்ல! என் ைகையப் பி த் க்ெகாள்.
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ேவடன்:- நான்

ன்

க்குப் ேபாேறன். பின்

க்கு நீங்க ெம வா வாங்க.

[யாவ ம் ேபாகின்றனர்.]
------------அங்கம் - 1 /
இடம்:= காட் ல்
காலம்:- மாைல

ன்றாங்களம்

னிவராச்சிரமம்

பாத்திரங்கள்:- ஞானதீபர், ஆன்மநாதர்
ஞானதீபர்:- அப்பா! ஆத்மநாதா! ெசய்யேவண் ய காாியத்ைதெயல்லாஞ் ெசய்
விட்டாயா? சிவஞாநேபாத சூத்திரங்கைள ேநற் ச் சிரவணம் பண்ணினாேய!
இன்ைறக்கு அவற்ைற எல்லாம் மனனம் பண்ணிவிட்டாயா? ேமற் ேபாகலாமா?
ஆன்மநாதர்:- ஆக்ஞாப்பிரகாரம், சகல காாியங்கைள ஞ் சம் ர்ணப்ப த்தி
விட்ேடன். சிரவணம் பண்ணின சூத்திரங்களிற் சில மனத்தில் அவநாஹப்படவில்ைல.
ஆைகயால் அைவ
வைத ம் மனனம் பண்ணத் தைடப்பட்ட . ஆைகயா
ெலன்ைன க்ஷமித் என்மீ மீட் ங் கி ைப கூரேவண் ம்.
ஞாநதீபர்:- அந்தப் பிரகாரேம, உனக்கு ம ப
ெசால் கின்ேறன். இதற்கு
ெந ப்பிேல காய்ந்த இ ப்

ம் மனத்திற் ப ம்ப

ன்ேன ஶ◌்ாீஹரநந்த சிவாசாாியர் ப க்கப் ப க்க
க்கா யிேல ற்றி ந் தி வாய் மலர்ந்த ளிய

சிவபரத்வ நி பணகேலாக பஞ்சகம் படனமாயிற்றா?
ஆன்மநாதர்:- தி
ெசால்

ளப் பிரகாரம், படனமாயிற் . கட்டைளயளித்தாற்

கின்ேறன்.

[சற்குணன், சுந்தாி, ேவடன் இவர்கள் விளிக்கின்றனர்.]
ஞாநதீபர்:- அதி க்கட் ம். யாேரா வாச
ேபாலத் ேதான் கின்ற . அெதன்னெவன்

ல்வந்

'சாமீ! சாமீ!' என்

ேபாய்ப்பார்த்

[ஆன்மநாதர் ெவளிேய ேபாய் வ கின்றார்.]

வா.

கூப்பி கிற
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ஆன்மநாதர்:- யாேரா இ வர், ஸ்திாீ மான்கள், ெவய்யிலாற் கைளத்தவர்,ெசவ்விய
ேமனியர், சிறந்த ேநாக்கினர், வா ய
அவர்கள் சமீபத்தில் ஒ

ேவட

கத்தினர், அ த கண்ணினர், வந் ளர்.

ம் நிற்கின்றான்.

ஞானதீபர்:- அவ்வி வ ம் ஒ ேவைள நம ஆசிரமத்தில் தங்கலாம் என்
வந்தார்கள் ேபா ம்! நீேபாய் அவர்கைள யிங்ேக யிட் க்ெகாண் வந் விட் விட்
அவர்க க்கு ஏேத ம் ேபாஜனத்திற்கு ஏற்பா ெசய்.
ஆன்மநாதர்:- அப்ப ேய ெசய்கின்ேறன்.
[ேபாகின்றார்.]
(ேவடெனாழிய மற்ற யாவ ம் வ கின்றனர்.)
[சற்குண

ஞ் சுந்தாி ம் ஒ ங்ேக

னிவைர வணங்குகின்றனர்.]

ஞாநதீபர்:- தீர்க்கா ஷ்மான் பவ!- தீர்க்க சுமங்கலீபவ!-நீங்களி வ ம் ராஜ
லக்ஷணங்கேளா கூ னவர்களா யி க்கின்றீர்கேள! உங்க க்கு இந்தக் கதி
சம்பவிப்பாேனன்?
சற்குணன்:- சுவாமிகாள்! அ ேயன் பாண் ய ேதசத் தரசனாேவன்.
ஆலாசியேக்ஷத்திர வாசியா யி ந்ேதன். சற்குணப் ெபயாிேனன். இவள் எளிேயன
பாாிைய யாவாள். சுந்தாிப் ெபயாினாள். ெதாண்ைட நாட்டரசன்
ரமார்த்தாண்ட ைடய மகள். ேசர ேதசாதிபதி சூரேசனவர்மனாற் ெசயிக்கப்பட்
இவ்வாரணியத்திற்குத் ஷ்ட மி கங்க க்கு இைரயாகும்ப
ரத்தப்பட்ேடாம்.
வழியிெலா ேவடைனச் சந்தித்ேதாம். அவன உதவியால் ேதவாீர ஆசிரமத்திற்கு
வந் ேசர்ந்ேதாம்.
ஞாநதீபர்:- இச்ெசய்தி உம

மாமனாராகிய ெதாண்ைட நாட்டரச

க்குத்

ெதாியாேதா?
சற்குணன்:- ெதாியா . ெவட்கம்பற்றி அவாிடம் உதவி ேகட்கவில்ைல. யாேன
ேபார்க்களம் ெசன்
த்தத்திற் ெறாைல ண்ேடன்.
ஞாநதீபர்:- இப்ேபா
இப்ப யி க்கலாமா?

இக்கதி அதனி

ம் ெவட்கக் ேகடாயிற்ேற!
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சற்குணன்:- ஆம். என் ெசய்வ ?
ஞாநதீபர்:- இப்ேபா
அல்ல

உமக்கு ெதாண்ைட நாட் ற்குப் ேபாய் வதிய இஷ்டமா?

ேசாழ நாட் ற்குப் ேபாய் வதிய இஷ்டமா? எனக்குத் தற்காலத்தில்

ராஜாீகஞ்ெசய்

வ கின்ற

சற்குணன்:- ேதவாீர

ேரந்திர ேசாழைனத் ெதாி ம்.

இஷ்ட ெமப்ப ேயா அப்ப ேய நடக்கக் காத்தி க்கின்ேறன்.

ஞாநதீபர்:- ஆனால் உங்களி வைர ம் ேசாழ நாட் ற்கு அ ப் வதா
த்ேதசித்தி க்கிேறன். அந்தப் பிரகாரேம ெசய் ர்கெளன் நம் கின்ேறன்.
சற்குணன்:- ஆ, அப்ப ேய யாகட் ம்.
ஞாநதீபர்:- அப்பா! ஆத்மநாதா!
ஆன்மநாதர்:- இேதா! வந் விட்ேடன்.
[ஆன்மநாதர் வ கின்றார்.]
ஞாநதீபர்:- இவர்களி வ ம் தங்கியி ப்பதற்கு வசதியான ஓாிடம் பார்த்
இவர்க க்குக் ெகா . இவர்க க்குப் ேபாஜன தலானைவக ம் ெசய் ைவ.
ஆன்மநாதர்:- ஆக்ஞாப் பிரகாரம் ெசய்கிேறன்.
சற்குணன்:- ஏ, பிராணசுந்தாி! சாக்ஷாத் மீனாட்சி சுந்தேரசுவரர் கி ைப நம்ேபாிற்
பாி ரணமா யி க்கின்ற ெதன்பதற்குச் சந்ேதகேமயில்ைல. பார்! நம் ைடய
ஜன்மாந்தர பாவத்தினால் யாம் அ பவிக்கும்ப ேநாிட்ட ன்பங்கைள ெயல்லாம்
நீக்குவதற்குப் பரமபதியாகிய சிவெப மானார், நீ

ர்ச்ைசேபாய் வி ந்தேபா

ஒ

ேவடைனக் ெகாணர்ந் விட்டார்! பிறகு தங்குவதற்கு மிக ம் வசதியான ஒ
னி ங்கவ ைடய ஆசிரமத்ைதக் ெகாணர்ந் விட்டார்! நாம் இத்தைன நாளாக
இராஜ்ய பாிபாலநம் பண்ணி ம் இந்த னிசிேரஷ்டர் இ வைரக்கும் இந்த வனத்தில்
இ ப்ப நமக்குத் ெதாியாதி ந்தேத! இந்த ஞானதீப ைடய ஆசிர்வாத ம் நமக்குக்
கிைடக்கும்ப
ம் அந்தச் சந்திரேசகரேர ெசய்தி க்கின்றார். தி வ ட் கற்பக
ெதய்வசிகாமணி (பா கின்றான்.
என்ேனநின் க ைண! என்ேனநின் க ைண!
தன்ேனாில் ெபா ேள! தாதாெயன் னிைறேய!

(12)
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சுந்தாி:- அதற்கும் ஐய ண்ேடா? கடம்பவேநசர் க ைணயினார் சகல ம்
நன்ைமயாய் மாறக் கடவன.

னிவ ைடய க ைண ெயன்ேன!

[யாவ ம் ேபாகின்றனர்.]
-------------அங்கம் - 1 / நான்காங்களம்
இடம்:- பாண் யவரண்மைன
காலம்:- காைல
பாத்திரங்கள்:- சூரேசநன், சுசீலன்
சூரேசநன்:- நாம் இந்தப் பாண் ய நாட்ைடக் கவர்ந் நாம் ம ைரயம்பதிைய நம
ராசதானி யாக்கிக்ெகாண் நாம் நவரத்தினங்களா ைழக்கப்ெபற்ற
ெபாற்பீடத்தின்மீ
ற்றி ந் நாம் அரசு ாிவ இத்ேதசத்தார் யாவர்க்கும்
சந்ேதாஷந்தாேன? ஏன்? சுசீலேர?
சுசீலன்:- தாங்கள் சற்குண பாண் யைன ெவன்ற மகா ரர்! தங்கள் இராஜ
ாீகத் க்குக் குைற ெசால்

வா

ளேரா? இந்நக ளார் யாவ ம் தாங்கள் இந்த

ம ரா ாிையேய தைலநகராக்கிக் ெகாண்ேடா ெமன்
அைடந்த ஆனந்தத்திற் ேகாரள

பைறயைறவித்த அற்ைறநாள்

ண்ேடா?

சூரேசநன்:- என்ன! இன் ம் பாண் யைன ம் அவன் மைனவிைய ங் காட் ல்
ரத்திவிட் வ ம்ப ேபான ேசவகர்கள் வரவில்ைல!
சுசீலன்:- ேசவகர்கள் வ கிற சமயந்தான். இேதா வந்
சூரேசநன்:- நாம் அவர்கைளக் காட் ல்

ரத்திவிட்

வி வார்கள்.
வ ம்ப

உத்தர

ெகா த்த

சமாசாரம் ஊரா க்குத் ெதாி ேமா?
சுசீலன்:- ெதாி ம்ேபாலத்தான் ேதான் கின்ற .
சூரேசநன்:- அவர்க

க்கு எப்ப

ெதாிந்தி க்கக் கூ ம்?

சுசீலன்:- எப்ப த் ெதாிந்தேதா? நமக்ெகன்ன? பயமா? அஃெதான்

மில்ைலேய.
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சூரேசநன்:- நாம் பயத்திற்காகக் ேகட்கவில்ைல. ெதாியக்கூ ய வழி
ெயப்ப ேயாெவன் ெதாிந் ெகாள்ளத் தாம் ேகட்ேடாம்.
சுசீலன்:- ஜனங்கள்; ஏைழக்கு கள்! அவர்கள் ேம

ம் நல்லவர்கள்.

சூரேசநன்:- சாி, அதற்ெகன்ன இப்ேபா ? நயவசநெரங்ேக இ வைரயி

ங்

காேணாம்.
சுசீலன்:- இேதா வந் விட்டாேர! பா ங்கள்.
[நயவசநன் வ கின்றார்.]
சூரேசநன்:- ஓ! நயவசநேர! உமக்கு வய
வந்தீேர!
நயவசநன்:- மகாராஜா அவர்கள் ச

! நாங்கள் நிைனக்க ம் நீ ம்

கத்திற்கு அ ேயன் வந்தனம்.

சூரேசநன்:- நிரம்ப சந்ேதாஷம். இப்ப

ட்கா ம்.

நயவசநன்:- ஆக்ைஞப்ப ேய!
சூரேசநன்:- நாம் ேதாற்க த்ேதாேம, அந்தப் பாண் யன் அவன் த்திரன். அவன்
ேபெரன்ன? சுந்தராநந்தன், ஆம் சுந்தராநந்தன். அவ
ேபாகும்ேபா
ஒ த்தன் உம

க்குத் ேதாழராக ம் ெவளியிேல

காவலாளராக ம், இரண் ேபைர நியமித்ேதாேம, அவர்களில்
குமாரன் - மற்ெறா வன் - சுசீலர்வைகேயா? சாிதான், சாிதான்.

என்னத்திற்காகக் ேகட்ேடெனன்றால் ெதாியாதவர்களாயி ந்தால் ஒ
அவ

க்கு உடன்பாடாயி ந்

ஏேத

நயவசநன்:- (தனக்குள்) எவ்வள
சுசீலன்:- நாம் யாவற்றி

ம் விபாீதஞ் ெசய்யக்கூ ம்; அதற்காகத்தான்.
நயவஞ்சகன்! கபடன்! சூ க்காரன்! ெகாைலஞன்!

ங் கவனமாயி ப்ப

நியாயந்தாேன?

சூரேசநன்:- ஏன் ஐயா - சுசீலேர! உம் ைடய வைக ம
சுசீலன்:- எவைனச் ெசால்

ேவைள

கின்றீர்கள்?

ஷன் ெபயெரன்ன?
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சூரேசநன்:- அவன்தான் சிைறச்சாைலயிேல கிடக்கின்றாேன! அவன் ேதாழன்.
சுசீலன்:- என்

ைடய தமக்ைக பிள்ைளதான்; அவன் ெபயர் சுகுமாரன்.

சூரேசநன்:- இந்த ஊாிேல நல்ல தமிழ் வித் வான்கள் இ க்கின்றார்களா?
சுசீலன்:- ஏன் அதற்ெகன்ன? சமஸ்தான சூாி ம் மகா வித் வா

மாகிய

வித்தியாசாகரப் லவர் இ க்கின்றார்.
சூரேசநன்:- நாம் பாண் யேனா
ாிந்த த்தத்தில் அைடந்த ெவற்றிையப் பற்றிக்
கவிபா ம்ப அவர்க்கு உத்தர ெகா க்கேவண் ம். அப்ப யல்லாவிட்டால்
நம் ைடய க
ர்ச் சமஸ்தான வித்வான் வண்ணக் களஞ்சியப் லவ க்கு உத்தர
ெகா ப்ேபாம்.
சுசீலன்:- ஆகட் ம். அந்தப்ப ேய வித்தியாசாகரப் லவாிடந் தங்க
உத்தரவிைனத் ெதாிவிக்கின்ேறன்.

ைடய

[ேசவகன் வ கின்றான்.]
ேசவகன்:- மகாராசா அ க ச

கத்திேல கும்பிட்ேறன்.

சூரேசநன்:- அேட! ேசவகா! ஏன் இவ்வள
ேசவகன்:- மகாராசா! அ கைளக்கூட்
ந க்காட் ேல, ெவய்யில் ெகா

தாமதம்?

ெவகு ெதாைலேபாய், வந்தவளி ெதாியாேம,

த்தக் ெகா

த்தக் ெகாண்

விட் ட்

வந்ேதன்.

அ தான் ேநரமாயிறிச்சு.
சூரேசநன்:- ேநற்ேற ேபானாேயடா?
ேசவகன்:- ஆமாம் மகாராசா! நான் தி ம்பி வாைரயிேல இ ட் ப் ேபாயிறிச்சு.
அ தான் இப்ப வந்ெதன். இல்லாட் அப்பேவ வந்தி ப்ேபன்.
சூரேசநன்:- நீ அவர்கைளக் காட் ேல

ரத்திவிட்

வ கிறேபா

அவர்கள் என்ன

ேபசிக்ெகாண்டார்கள்? உள்ளைதச் ெசால்லேவண் ம். இல்லாவி ல் உன் தைலைய
இந்த வாளினால்

ண் த் ப் ேபா ேவன்.
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[வாைளேயாச்சுகின்றான்.]
ேசவகன்:- மகாராசாேவ! நான் அ கைளக் காட் ேல விட்ட டேன அ க
ேகாஒண் வாய்விட் க் கத்னாக. அந்த ேவைளயிேல
கர வந் திாி ம்ேபாலத்
ேதாணிச்சு. காேடா ெவகு பயம்மாயி ந்திச்சு. ஆைகயினாேல, எங்ேக
அ ச்சுக்கிட் ேபாயி ேமா எண்
ேவகமா ஓ யாந்திட்ேடன்.

பயந்

நான் என்னாேல

சூரேசநன்:- அவர்கள் என்னடா ேபசிக்ெகாண்டார்கள் என்

என்ைன ம்

ஞ்சமட் ம் ெவகு

ேகட்டால்

இவற்ைறெயல்லாம் உன்ைன யார் ெசால்லச் ெசான்னார்கள்? ஏண்டா? அவர்கள்
ேபசிக்ெகாண்டைதச் ெசால்

கின்றாயா என்ன இப்ேபா ?

ேசவகன்:- மகாராசாேவ! நீங்கள் என்ைனக் ெகாண்டா ஞ் சாி விட்டா
நான் உள்ளைதத்தான் ெசால்ேறன். ெபாய் ெசால்லல்ைல. அ க விம்மி
விம்மிய தாகேள ெயாளிய ேவேற எ
ம் ேபசல்ைல.

ஞ் சாி.

சூரேசநன்:- நிஜந்தானா?
ேசவகன்:- ஆமாம். மகாராசா! நிசந்தான்.
சுசீலன்:- மகாராஜா அவர்க
சூரேசநன்:- என்ன ெசால்

க்கன்ேறா நான் ெசால்
கிறீர்? சுசீலேர! ெசால்

வ ?
ம், ேகட்ேபாம்.

சுசீலன்:- அவர்கள் ந க்காட் ற் ேபான உடேன அவர்க க்கு அழத்ேதான் ேம
தவிர ேவெறான் ம் ேபசத் ேதான்றா . அவர்கள் தாங்கள் அைடந்த ன்பங்கைள
நிைனக்கும்ேபாெதல்லாம் தங்கைளஅறியாமேல அ வார்கள். அ
பிறகு தான் எதாவ

, ஆறி ேயாய்ந்த

ேபசுகிறதற்கும், ேயாசைன ெசய்வதற்கும் ேதான் ம்; அதற்கு

ன்ேன ேவெறான் ம்
யா . இந்த விஷயங்கைள ெயல்லாம் ெகாஞ்சம் உள ற்
பயிற்சி ைடயவர்கள் எளிதி ணர்வார்கள். ேம ம் தங்க க்கு இம்மாதிாியான
ெதௗர்ப் பாக்கியங்கைள அ பவிக்கும்ப ேநாிட ம் இல்ைல. ஆைகயினால் தான்
தங்க க்கு இ
திதாகத் ேதான் கின்ற .
சூரேசநன்:- நமக்ேகன் இந்தமாதிாியான கஷ்டங்கெளல்லாம் வ ம்? நாம்தாம்
எப்ேபா ம் எவன்
நமக்ெகன்ன?

த்தத்திற்கு வந்தேபாதி

ம் சன்னத்தமா யி க்கிேறாேம!
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சுசீலன்:- தங்க க்ேகதாவ வ ெமன் ெசால்லவில்ைல. தாங்கள்
இைதய பவித்ேத யறி ர்கெளன் தான் ெசான்ேனன்.
சூரேசநன்:-ஆம் சுசீலேர! நாம் அ

பவித்தேத இல்ைல.

சுசீலன்:- நான் இந்த விஷயத்ைதச் ெசான்ன
ேசவகன் ெசால்
ேம

எதற்காக ெவன்றால் நம் ைடய

கின்றன ெவல்லாம் வாஸ்தவேம\ என்

மிவன் ெபாய் ெசால்

காட் ம் ெபா ட் த் தான்.

கிறவன் அல்லன்.

சூரேசநன்:- அேட! ேசவகா! ேபாடா சாிதான்.
[ேசவகன் ேபாகின்றான்.]
சூரேசநன்:- சுசீலேர! நம் ைடய எண்ணஞ்சாியாய்

ந்

விட்டதன்ேறா? இனி

நாம் ேபாகலாமா? என்ன? நயவசகேர! ெமௗனமாயி க்கின்றீர்!
நயவசகன்:- சகல ம் சாி. (தனக்குள்) மகாராஜா அவர்கள் ெசய் ங்
காாியங்க க்குக் ேகட்பாேனன்!
[யாவ ம் ேபாகின்றனர்.]
---------------------------------------அங்கம் - 1 / ஐந்தாங்களம்
இடம்:--நயவசநன்
காலம்:--பிற்பகல்
பாத்திரங்கள்:-- நயவசந ம், சில கனவான்க

ம்

தற்கனவான்:-- ஏன்! ஐயா! நயவசநேர! நாம் இ வைரயி ம் இந்தச் சூரேசனைன
நீதிமானா யி ப்பாெனன் எண்ணி இ ந்ததற்கு ேநர்விேராதமாக நம் ைடய ர்வ
ராஜா சற்குண வ திைய ம், அவர் மைனவி சுந்தாியாைர ம் சிைறச்சாைலயில் தான்
அைடத்தி க்கிறான் என்

நிைனத்ேதாம். இன்ைறக்கு நான் விசாாித்த ேபா

ேவ விதமாக மந்திாி சுசீலர்
அைதக்ேகட்

என்

ட்

ேவைலக்காரர்கள் ேபசிக்ெகாண்டார்களாம்;

ைடய ேவைலக்காரன் இன்

என்ன நிஜமாயி க்குமா?

என்னிடஞ் ெசான்னான். அஃ
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இரண்டாங்கனவான்:-- என்ன ஐயா! நீர் என்னேவா ெசால்

கிறீர்? நாம்

நாைளக்ேக தகுந்த ஏற்பா கள் ெசய் இந்த மகாபாவிைய ஊைரவிட் த்
ரத்திவிட் வ தியாைரக் கூப்பி ேவாம். நீர்மாத்திரந் ைதாியமாயி ம். ஒ
பார்ப்ேபாம்!

ைக

நயவசநன்:-- ஆம். அைவெயல்லா மி க்கட் ம். நீர் உங்க ைடய எண்ணத்ைத
நிைறேவற்ற ேவண் ெமன்றால் இந்தமாதிாி கண்டப ேபசுவதிற் பிரேயாசனமில்ைல.
சூரேசநேனா, ேபார்

ரேரா

இப்ேபாதிங்கி க்கின்றான். அந்தப்ேபார்

ரர்கைள

ேவ எங்ேகயாவ அ ப் வதற்குத் தகுந்த க்திகள் ெசய் அவர்கள் ேபான பிறகு
நீங்கள் கலகேமா கிலகேமா ஏேதாெசய் ராஜாைவ--தீர்த் விட்டீர்களானால்
அப் றம் எல்லாம் சாியாய்ப்ேபாம். ( பா கின்றான்)
'இராம னாளிென னிராவணா னாளிெனன்?
நந்தம் பாட்ைடச் சிந்தித் தி ப்ேபாம்'
என்

க

ேவா ெரான்றி

தவார்,

அரச னல்லேனற் பரசி ெயா கலாம்;
அன்றித் தீயேனற் ெபான் த னலமாம்--

(13)

சுத்த ரர் சுயாய ெமண்ணவர்
தத்த நாட் ன் தனிநல கா
ெமாத் ேபாாின் ைனந் யான் ைகயிற்ெகாண்
ெடத்தி றம் க ேழய்ந்

ழ் கின்றனர்!

(14)

ன்றாங்கனவான்:-- ேபாம், ஐயா! ேபாம். ெகாக்கின் தைலயில் ெவண்ெணைய
ைவத் அஃ உ கி அப் றம் ெகாக்குப் பி க்கிற தி க்கட் ம்! நீங்கள் மாத்திரம்
ேபசாதி ங்கள் நான் ைதாியமாய் ராஜா தியிற் பவனிவ ம் ேபா இவ் ட் யினாற்
குத்திப்--ேபா கிேறன். அப் றம் ேமல் நடக்கிறைதப் பார்த் க்ெகாள்ேவாம். என்ைன
ேவண் ெமன்றாற் ெகால் வாரகள். நான் ேபானாற் ேபாகின்ேறன்! நா காப்பின்
ெபா ட்

ஒ வன் மட் ற் சாதல் நலமன்ேறா?

தற்கனவான்:-- எல்லாவற்றிற்கும் நாம் அவசரப்படக்கூடா . நயவசகர்
கூ வைத ம் ேகட் நன்றாய் ஆேலாசைன பண்ணி அப் றம் நம் ைடய
எண்ணத்ைத நிைறேவற்றிக்ெகாள்ளலாம். பதறாத காாியம் சிதறா !--ஆமாம்.
பார்த் ்க்ெகாள் ம்.
இரண்டாங்கனவான்:-- அவ ைடய தாத்பாியம் என்னெவன்றால், தாமசஞ்
ெசய்ேவாமானால் ஒ ேவைள அரச

க்குத் ெதாிந்

அவன் மிக ம் சாக்கிரைத
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யாயி ந் வி வானாகில் நாம் நிைனத்த எண்ணம் நிைறேவறா
என்ப தான். ேவெறான் மில்ைல.
தற்கனவான்:-- இவ்வள ம் அரச
நிைறேவறா

ேபாய்வி ேம

க்குத் ெதாிந்தால் தாேன காாியம்

ேபாகும்?

இரண்டாங்கனவான்:-- என்னேவா? யார் யாைர நம்பலாம்? எவன் எப்ப ேயா?
அரச ைடய பிாீதி சம்பாதிக்கிறதற்காக எந்த வஞ்சகனாவ இந்த
ேயாசைனையப்ேபாய் அந்தப் பாதகனிடம் ெசால் ைவக்கட் ம். அைதவிட ேவ
விைன ேவண்டாம். நமக்குத்தான்ேகெடன் நிைனக்க ேவண்டாம். நயவசந க்குங்
ெக தல்; ஊர்

வ ஞ் சுட் ப் ெபாசுக்கிச் சாம்பலாக்கிப் ேபா வான்.

நயவசகன்:-- ஆமாம். அதற்காக இப்ேபா

என்ன ெசய்யேவண்

ெமன்கிறீர்?

ன்றாங்கனவான்:-- அ தான் நான் அப்ேபாேத பி த் ச் ெசால்
அவைனச்சாய்க்க நானாயிற் என்ேறேன!
நயவசநன்:-- எல்லாவற்றிற்கும் நாெனான்
இன்ைறக்கு இந்தச் சமாசாரத்ைத, உங்க

ெசால்

கின்ேறன். ேக

கின்ேறேன!

ங்கள்.

ைடய ேயாசைனைய, நம் ைடய

இளவரசன் சுந்தரநந்த க்கு என் ைடய குமாரன் சந்திர கன் லமாகச்
ெசால் ய ப் ேவாம். சகலத்திற்கும் அவன் என்ன ெசால் கிறாேனா அைத ங்
ேகட்

நடப்ேபாம். இதற்கு என்ன ெசால்

கிறீர்கள்? உங்க

க்கு எல்லாம் இப்ப ச்

ெசய்யச் சம்மதந்தானா?
யாவ ம்:-- பரமசம்மதம். அப்ப ேய ெசய்ேவாம்.
நயவசநன்(எ ந ) ஆனால் என்குமாரன் சந்திர கனிடஞ் ெசால் ய ப்பிச்
சுந்தரநந்த ைடய அபிப்பிராயத்ைதத் ெதாிந் ெகாண் உங்க க்கு யான்
நாைளக்குச் ெசால் கிேறன். இ விஷயம் இரகசியமாயி க்கட் ம் ெவளிேயறிவிடப்
ேபாகிற . பத்திரம்! பத்திரம்!!
யாவ ம்:-- அந்தப்ப ேய மிக ஞ் சாக்கிரைதயா யி க்கிேறாம். அைதப் பற்றி
நீங்கள் ேயாசிக்கேவ ேவண்டாம்.
[ யாவ ம் ேபாகின்றனர்]
தலங்கம்

ற்றிற்

----------------------
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அங்கம் – 2 /

தற்களம்

இடம்:- ற்கூறிய ஞ்ேசாைல
காலம்:- மாைல
பாத்திரம்:- பாவதி
பாவதி:- (தனக்குள்) மலர் ெகாய்யப்ேபான அம் ஜாட்சி ங் கநகமாைல ம்
இவ்வள

ேநரமாகி ம் ஏன் வரவில்ைல?

(பா கின்றாள்)
* "மின்னிகரா மாேத விைரச்சார்

டன் ணர்ந்

நின்னிகரா மாதவிக்க ணின்ற ணீ--தன்னிகராஞ்
ெசந்தீ வரமல ஞ் ெசங்கார்தட் ேபா டேன
யிந்தீ வரங்ெகாணர் ம் யாம்"

(15)

---------* தண் யலங்கார ைர
என்

கூறிய தங்கள் வார்த்ைதைய மறந்

(ெமௗனம்) அவ்விடத்தில் ஒ
பார்ப்ேபன்; அதற்குள் இவர்க
[எ ந்

சிறி

மயில் கலாபம் விாித்

ஆ கின்ற . அைதப் ேபாய்ப்

ம் வரட் ம்.

ரம் உல கின்றாள்.]

இஃெதன்ன

ைம! இவ்விடத்ைத மிதித்த உடேன என்

ளகிக்கின்றேத! அந்ேதா! இ
தாேன அவன்

விட்டீர்கேளா?-

வன்ேறா சுந்தராநந்தன் ேநற்

ர்ச்ைச ேபாய் வி ந்த ? - என்

ெகா யேரா? - அவ

ைடய ேதகம்

ைடய உ வம் என் கண்

இ ந்த இடம்? இங்குத்

ைடய தகப்பனா ம் இத் ைணக்
க்கு எதிேர நிற்கிற

ேபாலத்

ேதான் கின்றேத! ஓ! சுந்தராநந்தேன! ேநற் உன்ைனத் தாிசித்த
தல் உன்ைனப்
பாிசிப்ப எந்நாேளா எந்நாேளா என் ஏங்கி ஏங்கி வ ந் கின்ேறன்!
ேநற்றிரா
ம் க்கெமன்ப சிறி ம் வரவில்ைல! எ ந் நிலா ற்றத்தில்
உலாவிேனன்! ஐேயா! ெகாஞ்சேம ம் க ைண ெயன்பதில்லாமற் சந்திரன் தன
நில ெநய் ெபய் என காமாக்கிநிைய வளர்த் த் ன்பப்ப த்தினான்! என்ன
ெசய்ேவன்? மீட் ம் ப த் க் ெகாள்ேவன்! எ ந்தி ப்ேபன்! உலா ேவன்! இந்தப்ப
ேநற்றிரைவக் கழித்ேதன். இன்

என்ன ெசய்ேவேனா? - என்

ைடய ஆைசக்

கண்ணான் சுந்தராநந்தன் ஒ ேவைள இன்ைறக்கும் வ வாேனா? வந்தால் யான்
அவைன இன்ெனா
(பா கின்றாள்)

தரமாவ

தாிசனம் பண்ணி யா ேவன்!

35
ேதாைகமா மயில்கா ெளன்ைனச் சுந்தரா நந்தன் வந்தாற்
ேகாகியல் நாள்க நங்காள் கூ மின் தய

ெசய்ேத.

(16)

(ெமௗனம்)
என்

ைடய ேதாழிமார் ஒ ேவைள இைதக் ேகட் க்ெகாண்

வ வார்கேளா?

ஐேயா! என் ைடய இந்தச் ெசயல்கெளல்லாம் என் தகப்பனா க்குத் ெதாிந்
விட்டால் என்ன ெசய்ேவன்! நான் ெக வேத யன்றி என் ைடய அ ைமச்
சுந்தரநந்த க்கும் ேக விைள ேம! அம்ம! ஓ! ெகா ைம! ெகா ைம!
---- அேதா அம் ஜாட்சி வ கின்றாள். இனிேமல் நான் இைதக் குறித்

ேபசப்படா

---[ அம் ஜாட்சி வ கின்றாள்.]
அம் ஜாட்சி! ஏன் இவ்வள

தாமதம்?

அம் ஜாட்சி:-- என்னேவா? அம்மா! கநகமாைல ம் நா

ம் இரண்

ேப மாய்ப்

ேபாேனாம். அவைள ெயங்ேகேயா காேணன். இ வைரக்கும் வ வள் வ வெளன்
காத் க் ெகாண்
ந்ேதன். இன் ம் வரவில்ைல. ஒ ேவைள எனக்கு ந்திேய
இங்ேக வந் விட்டாேளா என்

நிைனத்

வந்ேதன். அவள் இங்ேக வந்தாேளா?

[கநகமாைல வ கின்றாள்]
பாவதி:-- நீ அப்ப த் தி ம்பிப்பார் யாெரன் !
அம் ஜாட்சி:-- என்ன
உனக்காக எவ்வள

அம்மா! காகமாைல! இ வைரக்கும் எங்ேக ேபாயி ந்தாய்?

நாழிைக காத் க்ெகாண்

தனியாயி க்கிறாேள என்

க்கிற ?

வந் விட்ேடன்.ஏதாவ

பாவதி

என் ேபாிேல ேகாபேமா

அம்மா?
கநகமாைல:-- இதற்குக் ேகாபெமன்ன ேகாபம்? நீ என்ன ெபாிய தைல ேபாகிற
காாியஞ் ெசய் விட்டாய், அதற்கு நான் உன்ைனக் ேகாபித் க்ெகாள்ள? என்னேவா
இப்ப ேய ேபாேனன். அங்ேக ேயாாிடத்தில் இரண் மான்கள் ள்ளி விைளயா ன.
அந்த ேவ க்ைகையப் பார்த் க்ெகாண்ேட இ ந் விட்ேடன். அ தான் ெகாஞ்சம்
தாமதமாய்விட்ட . நம் ைடய பாவதிைய ெவகுநாழிைக காக்கும்ப
ைவத் விட்ேடாேம என் வ த்தப்ப கிேறன்.

ஒ

பாவதி:-- இந்த அற்ப காாியத்திற்காக நீ வ த்தப்ப வாேனன்? நா

ம் இங்ேக

மயில் அழகாய்த் ேதாைக விாித்தா ற் . அைதப் பார்த் க்ெகாண்

ந்ேதன்.
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அம் ஜாட்சி:-- ஏன் பாவதி! நான் ஒன்
ெகாள்ளாதி ந்தாற் ெசால் கிேறன்.
பாவதி:-- ேகாபித் க் ெகாள்
அம் ஜாட்சி:- அப்ப
நிைனத்ேதன்.

கிறெதன்ன? ெசால்ல

ெசால்.

ெயான் மில்ைல. ேவ க்ைகயாய்த்தான் ேகட்ேபா ெமன்

பாவதி:- அைதத்தான் இன்னெதன்
கநகமாைல:- அவள் எப்ெபா
பண் வாள்.
அம் ஜாட்சி:- அப்ப

ேகட்கிேறன்--ேகாபித் க்

ெசால்

, ேகட்ேபாம். சீக்கிரம் ெசால்

ம் இப்ப த்தான் ெகாஞ்சம்

ண்பி

எத்தைன நாள் அம்மா உன்னிடத்தில்நான் பி

.

க் ெகல்லாம்

க்குப் பண்ணி

யி க்கிேறன்?
பாவதி:- ெவகு! நன்றாயி க்கிற

அஃெதன்ைன? நீ ம் ஆரம்பித்

அவள்தான் ெசான்னாற் ெசால்லட் ேம! அவ

விட்டாய்!

க்கு உன்ைனச் ெசால்ல

உாிைமயில்ைலயா என்ன?
அம் ஜாட்சி:- ெசான்னாற் ெசால் கிறாள். அதற்ெகான் மில்ைல. நான்
ெசால்லவந்த ெதன்னெவன் ேகட்டால் உன் கம் என்னேவா ெகாஞ்சம் வாட்டம்
அைடந்த

ேபாலக் காணப்ப கின்றேத; அஃ

எதனாேல என்

வாெய த்ேதன். அதற்குள்ேள கநகமாைல நான் பி
ெகாண்டாள்.

க்குப் பண்

ேகட்கத்தான்
வதாக நிைனத் க்

பாவதி:- அ தான் அவள் விைளயாட்டாய்ச் ெசான்னாள்; நீேயன் அைத
ம ப

ம் ம ப

ம்

ண் ச் ெசால்

கிறாய்? என்னேவா விட்

ேவேற ேயதாவ

ேபசு.
கநகமாைல:- அம் ஜாட்சி! நான் உன்ைனத் ெதாியாேத ெசால் விட்ேடன் அம்மா!
இவ்வள
ரஞ் ெசால் வாெயன் ெதாிந்தி ந்தால் நான் ேபசியி க்கேவ
மாட்ேடன்.

37
பாவதி:- சாி, நீங்கள்தாம் வாதிப் பிரதிவாதிகளாம். நான் நியாயஞ் ெசால்ேவனாம்.
எங்ேக இரண் ேப ம் உங்கள் வழக்ைகச் ெசால்
ெசால் ேவாம்.
அம் ஜாட்சி:- என்ன யம்மா! நீ ேக பண்
விட் விட்டாேய.
பாவதி:_ நீ அப்ப

ங்கள். ேகட் த் தீர்மானம்

கிறாேய ெயாழிய நான் ேகட்டைத

என்ன ேகட்டாய்? எனக்ெகான் ம் ஞாபகம் இல்ைலேய!

அம் ஜாட்சி:- ஞாபகமில்ைலயா? சாிதான். நீ எங்க

க்ெகல்லாம் ெசால்

ைவேய

அம்மா!
பாவதி:- நீ ேகட்டேத யின்னெதன் ெதாிந்தாலன்ேறா நான் ெசால்லக் கூ ம்
அம்மா! என்ேபாிற் ேகாபித் க் ெகாள்வதிற் பயனில்ைல.
அம் ஜாட்சி:- ஆனாற் ெசால்

கிேறன். இன்ெனா தரம்; கவனமாய்க்ேக

. உன்

கத்தில் தின ம் இ க்கிற சந்ேதாஷக்கைளைய இன்ைறக்கு என்னேவா காேணாம்!
அதன் காரணெமன்ன? ெசால்

.

பாவதி:- அதன் காரணமா? - (ெமௗனம்)
கநகமாைல:- என்ன ேயாசிக்கிறாய்? ெசால்

.

அம் ஜாட்சி:- என்ன இ ! அ கிறாயா? என்ன? ஏன் அம்மா! நாங்கள் இ வ ம்
உன் பக்கத்தில் உனக்குத்

ைணயா யி க்கிறேபா

உன்ைன நாங்கள் யா ம் என்னவாவ
இவ்வள

நாழிைகயா

பாவதி! நீ இவ்வா
உன் மனத்தி

க்கிற

ெசான்ேனாமா? அல்லாமற் ேபானால் நாங்கள்

ன்ைனத் தனியாய் விட் விட் ப் ேபாய் விட்ேடா ெமன்

விசனப்ப கிறாயா? அ
பயந்தி க்கலாம் என்

நீ யழேவண் ய காரணெமன்ன?

மல்லாவிட்டால் எைவயாவ
ெசால்ல எ

மில்ைலேய. என

மி கங்கைளக் கண்
அ ைமத் தைலவிேய!

வ த்தப்ப வைத நாங்கள் பார்த் க் ெகாண்

ப்ேபாேமா?

ன்பத்ைத நீ ெயங்களிடத்திற் ெசால்லத் தகாேதா?

பாவதி:- எனக்கு அைதச் ெசால்ல நாெவழவில்ைல. (ெமௗனம்)
[கண்ணீர் வ க்கிறாள்.]

நீ
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அம் ஜாட்சி:- அ ! கநகமாைல! நம்

பாவதி ெமய்யாகேவய கின்றாள். நீ

மற்ைறத் ேதாழிமாைர ம் கூப்பி கிறாயா? [இரங்கிப் பா கின்றாள்.]
க ம்பிழி சாெறாக்குங் களிேமா ேயா
ந்திைன மா
வ ம் த்
வ ந்தா தி ந்தவ ளின்ேறா வ ந்தி
யி ந்தா ளிறந்தவா காணீேர ெயழி

ைட யீர்வந்

காணீேர.

(17)

பண்களி கூர்ந்தனி பா ங் குழவினன்
வின்ெகா ள த ேம மதரத்த
ணன் ெகாளவ நந்தம் பாவதி
கண்க ளி ந்தைன காணீேர காாிைக யீர்வந்

காணீேர.

(18)

கநகமாைல:- அம் ஜாட்சி! இந்தச் ேசாைலயிேல ஒ வனேதவைத ண்ெடன்
ெசால்லக் ேகட்
க்கிேறாேம. எங்ேக அ தான் ஒ ேவைள யிவள் தனியாயி க்கும்
ேபா

வந்

பய

த்திவிட் ப் ேபாயிற்ேறா? என்னேவா?

அம் ஜாட்சி:- எனக்கு அப்ப

யி க்குெமன்

ேதான்றவில்ைல. அப்ப யாயின்

இப்ப ச் ெசால்லமாட்டாள். - எல்லாவற்றிற்கும், ஏன்
எங்க

பாவதி! உள்ள காரணத்ைத

க்கு ெவளியிடக் கூடாதா? நாங்கள் உன் ேதாழிகளல்லேமா?

[சுந்தராநந்தன் வ கின்றான்.]
பாவதி:- (கண்ணீைரத்

ைடத் க்ெகாண் ) அஃ

ஒன் ம் அவ்வள

விேசஷமில்ைல. நாம் ேபாகேவண்டாமா? நமக்கு ேநரமாகவில்ைலயா?
கநகமாைல:-- தின ம் வ கிறார்கேள, அநதப் பிள்ைளகள் இன்ைறக்கும்
ஒ ேவைள வந்தா ம் வ வார்கள். சற்ேற இ ந் ேவண் ெமன்றாற் பார்த் விட் ப்
ேபாேவாம். ஏதாவ விசனப்பட் ப் ேபசுவார்கள்.ேகட்ேபாம்.
பாவதி:-- அவர்கைளப் பார்ைவ என்ன? ெகாம்
அம் ஜாட்சி:-- கநகமாைலதான் ெசால்

ைளத்தி க்கிறேதா?

கிறாேள. இ ந் தான்

பார்த் விட் ப்ேபாவேம. என்னேவா? எளியன் சுந்தராநந்தன்! அவைன
நிைனக்கிறேபாெதல்லாம் எனக்கு விசனமாயி க்கிற . அவன் தைலயிேல பிரமா
இப்ப க் கஷ்டப்ப ம்ப எ திவிட்டான்!
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பாவதி:-- (விசனத்ைத அடக்கிக்ெகாண் ) ேநற்

அ

ர்ச்ைசேபாய்

வி ந்தாேன! அவனா?
கநகமாைல:-- ஆமாம்! அவன்தான்! அழகாய் இன்ெனா த்தன் ம யிேல சாய்ந்
ெகாண்
ந்தவன்!
பாவதி:-- ஏண் ! கநகமாைல! நீ இப்ேபா

ெசான்னாேய இந்தச் சுந்தராநந்தன்,

அம ஜாட்சி அத்ைத பிள்ைள சுகுமாரன், இவர்கள் இரண்

ேபர்களி

ம் யார் அதிக

அழகுடாயவர்?
கநகமாைல:-- சுந்தராநந்தன் தான். ெசால்

கிறதற்குக் ேகட்பாேனன்?

[சுகுமாரன் வ கின்றான்.]
[அவ

ம் சுந்தராநந்தன் இ க்குமிடம் வந்

ஒளிந்

நிற்கின்றான்.]

சுந்தராநந்தன்:--(மைறவில்) ெகாஞ்சம் ேபசாதி !
பாவதி:-- அரசன் மகன் என்
கநகமாைல:-- எனக்ெகன்ன

ெசால்
அம்மா!

கிறாேயா?
ந்தி ராஜாபிள்ைளயா யி ந்தால்

இப்ேபாெதன்ன அதற்கு?
பாவதி:-- (தனக்குள்) என்ேன உலகியல்! அரசிழந்தாைர யவமதித்தல்
நன்றாயி ந்த ! ெசல்வஞ் சிறப்ேபா ெசம்ைம சிறப்ேபா? (ெவளியாய்) அப் றம்,
அம ஜாட்சி சண்ைடக்கு வரப்ேபாகிறாள்! சுகுமார
அழகில்ைல என் ெசால் கிறாேய!
கநகமாைல:-- ஏதம்மா! நீேய சண்ைடயி த்
அம் ஜாட்சி:-- என்ன!

பாவதி! இப்ப க் ேக

க்குச் சுந்தராநந்த

வி வாய்ேபா க்கிறேத!
பண்

கிறாய்!

பாவதி:-- சாி, இைவெயல்லா மி க்கட் ம். கநகமாைல! நான் ஒன்
ெசால்

ைடய

ேகட்கிேறன்.

ைவயா?

கநகமாைல:-- என்ன? ேக

! ெசால்லக்கூ யதாயி ந்தால் ெசால்

கின்ேறன்.
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பாவதி:-- அம் ஜாட்சிதான் அவள் அத்ைதபிள்ைள சுகுமார

க்கு

வாழ்க்ைகப்படப் ேபாகின்றாள். நீ யா க்கு வாழ்க்ைகப்படப் ேபாகின்றாய்?
சுந்தராநந்தன்தான் அழகாயி க்கின்றாேன1 நீ ஏன் அவைனக் கல்யாணம்
ெசய் ெகாள்ளக் கூடா ?
அம் ஜாட்சி:- அப்ப ச் ெசால்லப்ேபானால்,

பாவதி! உனக்கும் அவ

ஈ சாியாயி க்கிற . உன் ைடய அழகுக்கு ஏற்றவன்தான் அவ
அழகுக்கு ஏற்றவள்தான் நீ ம்!

க்குந்தான்

ம்! அவ

ைடய

பாவதி:- ( கஞ்சிவந் ) கநகமாைல ம் என்ன? அழகிற்குைறந்தவேளா? அவ
அவ

க்கு ஏற்றவள்தான்! ஒ ேவைள அவன் இப்ேபா

க்கிறாேன என்

எண்

ண் ேபச்சு.

பாவதி! உனக்கு இஷ்டமி ந்தால் நீ

பாவதி:- சாி. அம் ஜாட்சி! கநகமாைலகூட
ேநரமாகிற . ட் ற்குப் ேபாகேவண் ம்.
பாவதி! நீ ஒ

கநகமாைல:- எங்ேக

சிைறச்சாைலயி

வாேளா என்னேவா?

கநகமாைல:- அைவ ெயல்லாம்
அவ க்கு வாழ்க்ைகப்ப .

அம் ஜாட்சி:-

ண் ேபச்சு என்

ெசால்

கின்றாள்!

பாட் ப் பா .

பாவதி! பா .

பாவதி:- (பா கின்றாள்)
ெப மான்வந் தாெனன் ேபசுவாய் கிளிேய
பீ ெமாழிந்திடப் ேபசுவாய் கிளிேய
ம மலர் சிடப் ேபசுவாய் கிளிேய
வந்த

ெதன்ற

ம் ேபசுவாய் கிளிேய

(19)

ேபாதன்வந் தாெனன் ேபசுவாய் கிளிேய
ன்கண்ைம தாெனன் ேபசுவாய் கிளிேய
நாதன்வந் தாெனன் ேபசுவாய் கிளிேய
நா

ம்

மகிழ்ந்திடப் ேபசுவாய் கிளிேய.

மழகளி ேறா ட வரகுவாய் மயிேல
மாட் னன் வந்தாெனன் றா வாய் மயிேல
யழகினன் வந்தாெனன் றா வாய் மயிேல

(20)
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யானந்தம் வந்தெதன் றா வாய் மயிேல.

(21)

வள்ள ம் வந்தாெனன் றா வாய் மயிேல
மதன்வாைத நீங்கிற்ெறன் றா வாய் மயிேல
விள்ள மலர்மண மா வாய் மயிேல
சும் ெபாழிலகத் தா வாய் மயிேல.

(22)

தைலவன்வந் தாெனன் கூ வாய் குயிேல
தன்ைன மறந்திடக் கூ வாய் குயிேல
கைலஞன்வந் தாெனன் கூ வாய் குயிேல
களிமிகுந் தா டக் கூ வாய் குயிேல.

(23)

இைறவன்வந் தாெனன் கூ வாய் குயிேல
ெயன்ைன யைணந்திடக் கூ வாய் குயிேல
சிைறயிைன நீங்கிேய கூ வாய் குயிேல
ேசர மனத்ெதண்ணிக் கூ வாய் குயிேல.
அம் ஜாட்சி:- பாட்

(24)

ெவகு சுகமா யி க்கிற .

கநகமாைல:- இன்ைறக்கு நாம் வந் ெவகு நாழிைகயாய் விட்ட . ஆைகயினாேல
நாம் சீக்கிரம் ேபாகேவண் ம் அம்மா!
பாவதி:-சாி. ஏன் அம் ஜம்! ேபாவேம!
அம் ஜாட்சி:- குைறப்ெபயராய்க் கூப்பிட்டாயானா
பிறக்கும்! பார்த் க்ெகாள்.
பாவதி:- அப்ப ேய பிறந்தா
மற்ைறப் பிள்ைளகளாவ

னக்குக் குைறப்பிள்ைளதான்

ம் ஒன் தாேன யப்ப ப்பிறக்கும். ேபாகட் ம்.

நன்றாய்ப் பிறக்குேம யல்லேவா? அ

ேபா ம்.

அம் ஜாட்சி:- ஏன்? தாமதம் என்ன? ேபாகலாேம.
பாவதி:- தாமதெமான் மில்ைல. ேபாகலாம். அம் ஜாட்சி நீ இன்றிர மாத்திரம்
எங்கள் அரண்மைனயில் என்ேனா தங்கியி ந் வி யற்காலம் நீ ன் ட் ற்குப்
ேபாகலாேம.
அம் ஜாட்சி:- அப்ப யானால் நானிப்ேபா
அ மதி ெபற் க்ெகாண் வந் வி கிேறன்.

ட் ற்குப் ேபாய் என் தகப்பனாாிடம்
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[ பாவதி, அம் ஜாட்சி, கநகமாைல ேபாகின்றனர்.]
சுகுமாரன்:- (ெவளிவந் ) நீ வந்
இப்ேபா

ேபசிக்ெகாண்

ெவகு நாழிைகயாய்விட்டேதா! ஏன் சுந்தராநந்தா!

ந்தார்கேள, இந்த

ன்

ெபண்க

ம் இன்னர் என்ப

உனக்குத் ெதாி ேமா?
சுந்தராநந்தன்:- மந்திாி சுசீலர் ெபண் ஒ த்தி; அவள்தான் உன் மாமா ெபண். அ
நிச்சயமாய்த் ெதாிகின்ற . மற்ைறயிரண்

ேப ம் யாேரா? நன்றாய்த் ெதாியவில்ைல.

சுகுமாரன்:- என் ைடய மாமா ெபண் ெபயர் அம் ஜாட்சி.- மற்ற இரண்
ேபர்களி ம் அதிக அழகுள்ளவளா யி ந்தாேள அவள் தான் உன்ைன
யிக்ேகாலமாக்கிய சூரேசநன் தல்வி. அவ க்கு அவ ைடய அழகுக்குத் தக்கப
' பாவதி' ெயன்

ெபயாிட்

க்கிறார்கள். மற்றவள் 'கநகமாைல' ெயன்

ெபய ைடயவள். அைதத் தவிர ேவெறான்
சுந்தராநந்தன்:- என்ன! சந்திர கன் இன்
அவன்

ம்

மவைளப்பற்றி எனக்குத் ெதாியா .
இ வைரயி

ம் வரவில்ைல. ஏதாவ

ட் ல் இன்ைறக்கு விேசஷ ண்ேடா? அவன் ஒ நா

ம் இவ்வள

தாமதம்

ெசய்யமாட்டாேன!
சுகுமாரன்:- அதற்ெகன்ன இப்ேபா ? அவன் ெமள்ளத்தான் வரட் ேம!
சுந்தராநந்தன்:- அைதப்பற்றி ெயான் மில்ைல. அவன் சீக்கிரம் வ கிறவேன என்
ெசான்ேனன்.
சுகுமாரன்:- ஓ! சுந்தராநந்தா! நீ யின்
ஏேத

மாைலப்ெபா ைத ெயவ்வா

கழித்தாய்?

ம் ப த்தாேயா?

சுந்தராநந்தன்:- ப த்திேலன். ஆயி ம் எம் ஆலவாய்ப்ெப மாைன வாயாரப் பா
தித்ேதன். அ ேவ ெயன் மனத்திற் சிறி அைமதி விைளத்த . அைதத் தவிர்த்
ேவெறான் ஞ் ெசய்திேலன்.
சுகுமாரன்:- நீ பா த்

தித்தைத நான் ேகட்கலாேமா? ேகட்கலாெமனின் அைதச்

ெசால்.
சுந்தராநந்தன்:-(பா கின்றான்)
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ெசம்ைம ள்ள சிதாநந்த ேன ன்ற
னன்ைம யான நவில ந் தன்ைமயிற்
கிம்ைம யில்ல ேயமிச் சிைறயினி
லம்ம ேவாெவன் றரற் த லாகுேமா?

(25)

ைவய ேமத்
மாம ரா ாித்
ய்ய ேனமதி சூ ய சுந்தரா
ெசய்ய நின்ன ட் ெசப்ப ந் தன்ைமயிற்
ைகய ேகாெவன் றல த னீதிேயா?

(26)

ஆேனறினி ேதறீெயைள யா ம்ம ேரசா
ேதெனெய ஞ் ெசால்லா ைம ேச ம்மிடப் பாகா
காேனய்குழற் கங்காதர நின்ேபர ளிற்ேக
யாேனெயனக் ேகாட்டத்தி

ைணந்ேதெயழ லாேமா?

(27)

சம்ேபா சாம்பசிவா சக ெமல்லாம் பைடத்தவேன
வம்பார் ம்ெபாழில்சூழ் ம ரா ாி வாழ்பவேன
யம்பா க்குட ெலா பாதி யளித்தவேன
ெயம்பா னீயிரக்க மினி ேய

ம் ாிந்த ேள.

(28)

வா ன்னவேன தலாகிய க்கணேன
ேகாேவ ேகாமளேன குளிர் சந்திர ேசகரேன
நாவாற் பா கின்ேற நல ள்ள ம ைரயேன
ேதவா நீக ைண சிறி ேத

ம் ாிந்த ேள.

(29)

சுகுமாரன்:-ஓ! சுந்தராநந்தா! நீ பா ய பாட் க்கள் மிக ம் நன்றயி க்கின்றன.
இைவ ெயல்லாம் ர்வஜன்ம ண்ணியம்!
சுந்தராநந்தன்:-(கண்ணீர் த ம்ப) ஜன்மாந்தரத்தில் யான் ண்ணிய ஞ்
ெசய்ேதேனா? அப்பா! சுகுமாரா! நீ யறியா

கூ கின்றாய்! யான்

ண்ணியஞ் ெசய்தி ப்ேபனாயின் இப்ேபா
அ பவிக்கேவண் ம்? இைவ ெயல்லாம் என்
ெமன்ப

ஏன் இந்தவிதத்

ர்வஜன்மத்திற்

ன்பெமல்லாம்

ைடய ஜன்மாந்தர பாவத்தினாேலயா

ேதான் கின்ற .

சுகுமாரன்:- சாி. இந்த எண்ணத்திற்கு, இப்ெபா

இடங் ெகா த்ேதாேமா

ேநற்ைறப்ேபால ஏேத ம் விபாீதம் விைளக்கும். அப் றம் மிக்க
ஆைகயால் ேவ விஷயத்ைதக் குறித் ப் ேபசுேவாம்.

ன்பம் வ ம்.
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சுந்தராநந்தன்:- இன்ைறக்கு ஏதாவ விேசஷம் இ க்கத்தான் ேவண் ம்.
இல்லாவி ற் சந்திர கன் இவ்வள தாமதம் ெசய்ய மாட்டான்.
சுகுமாரன்:- அவ ம் வ கிற சமயந்தாேன! வந் வி வான். இ கிடக்கட் ம். அ
ன் ெபண்க ம் ேபசிக் ெகாண்டதி
ந் ஒன் ப கின்ற .
சுந்தராநந்தன்:- அஃெதன்ைன? எனக்ெகான் ம் ேதான்றவில்ைலேய! எங்ேக?
அஃ

இன்னெதன்

ெசால்

. ேகட்ேபாம்.

சுகுமாரன்:- அ வா? ெசால்

கின்ேறன் ேகள். அரசன் த்திாி

ேபாிற் ெகாஞ்சம் பிாியமி க்கிற

என்ப

பாவதிக்கு உன்

காணப் ப கின்ற .

சுந்தராநந்தன்:- அஃெதப்ப க் கண்டாய்? ெவகு நன்றாயி க்கின்றேத!
சுகுமாரன்:- அவர்கள் ேபசிக்ெகாண்
அ மானித் க் ெகாண்ேடன்.

ந்த சம்பாஷைணயி

ந்

நான்

சுந்தராநந்தன்:- அப்ப யானால் எனக்ேகன் ேதான்றவில்ைல?
சுகுமாரன்:- அஃெதன்ைனேயா? யானறிேயன். என் மனத்தில் ேதான்றினைதச்
ெசான்ேனன். அைதத்தவிர ேவறில்ைல.
சுந்தராநந்தன்:- ஆயின் அைம ம். ஒவ்ெவா வ ந் தம

மனத்தில் தமக்கு

ேவண் யனவற்ைற ெயல்லாம் நிைனத் க் ெகாள்ளலாம். – ஆயி
ேதான் கிற மட் ல் அந்த ன்
சங்கதிகைள ெயாளித் க் ேகட்
ஏெனன்றால் என்ைனக்குறித்த
அவனா?' என்

ம் எனக்குத்

ெபண்க ம் நாம் ேநற்ைறப் ேபசிக் ெகாண்
ப்பார்கேளா ெவன்ப ேதான் கின்ற .
பாவதி 'ேநற்

ந்த

ர்ச்ைச ேபாய் வி ந்தாேன,

ேகட்டாள்.

சுகுமாரன்:- ஆனால் ெவகு நல்லதாயிற்ேற!
சுந்தராநந்தன்:- அஃெதப்ப

யப்பா?

சுகுமாரன்:- உன் ேபாில் இரக்கங்ெகாண் ஒ ேவைள தன் தகப்பனாைரக் ேகட்
உன்ைனச் சிைறச்சாைலயி னின் ம் விட் விடச் ெசால்லக் கூ ம். அதனாேலதான்
நல்லெதன்ேறன்.
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சுந்தராநந்தன்:- அப்ப த்தான் அவள் ெசய்வாெலன்பெதன்ைன? ஒ
ெயன் டய சங்கதிகைள ெயல்லாந் தன் தகப்பனாாிடஞ் ெசால்
அதிகமான ன்பங்க க்கு ஏன்
உட்ப த்த மாட்டாள்? அப்ப ச் ெசய்தா

ேவைள

ெயன்ைன யின்

ம்

ம் ெசய்யக் கூ ேம?

சுகுமாரன்:- நான் அவைளப்பற்றிக் ேகள்விப்பட்ட மட் ல் அவள் நல்லவேள என்ப
ேதான் கின்ற . ஆைகயால் நீ நிைனக்கிறப அவள் ெசய்யமாட்டாள் என்பதற்கு
ஆேக்ஷபேம யில்ைல.
சுந்தராநந்தன்:- அப்ப யானால் என் ஆலவாய்த் ேதவைன யான் பா த் தித்த
ப த் விட்டெதன் ெசால்லலாம். அப்பா! அேதா! அங்ேக வ கின்றான் சந்திர கன்.
[சந்திர கன் வ கின்றான்.]
சுகுமாரன்:- எங்ேக?
சந்திர கன்:- வந்தனம் சுந்தராநந்தா!
சுகுமாரன்:- ஏன், சந்திர கா! உன்ைன எவ்வள
ெகாண்

ப்ேபா ெமன்

காலம் எதிர்பார்த் க்

நிைனத்தாய்?

சந்திர கன்:- நான் உன் ட் ற்ேபாய் உன்ைனத் ேத ேனன். அவ்விடத்திேல நீ
யில்லாைமயால் இங்ேக தான் வந்தி ப்பா ெயன் நிைனத் வந்ேதன். அ தான்
நாழிைகயாய்விட்ட . அக்குற்றத்ைதப் ெபா ப்பீர்கெளன் நிைனக்கின்ேறன்.
ேம ம் நான் தாமதித் வந்ததற்கு ேவ காரண ம் உண் . அஃெதன்ெனன்றால்:
என்

ைடய தந்ைதயார் என்ைன யைழத்

அைதப்பற்றி உன்னிடத்தில் ெதாிவிக்கும்ப
சுந்தராநந்தன்:- அஃெதன்ன அப்ப

இரகசிய சமாசார ெமான்
ஆைணயிட்ட

ெசால் ,

ப்பினார்.

யிரகசியமான சமாசாரம்?

சுகுமாரன்:- ஓ! சுந்தராநந்தா! நீ ெயண்ணியப , சந்திர க

ம் ஏேதா விேசஷ

சமாசாரம் ெகாண் வந் தி க்கின்றாேன!
சுந்தராநந்தன்:- அப்ப யல்லாவிட்டால் அவன் காலகரணம் ெசய்யக்
காரணமில்ைலேய! சாி சந்திர கா! சமாசார மின்னெதன் ெசால். ேகட்ேபாம்.
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சந்திர கன்:- இன் என் ைடய ட் ல் இரண்
ன் கனவான்கள் வந்
என் ைடய தந்ைதயாெரா சிலவற்ைறக் குறித் ப் ேபசினார்கள். அைவ
ெயன்னெவன்றால், உன்ைன இச்சூரேசநன் சிைறயிலைடத்தி ப்ப ம், உன்
ெபற்ேறாைர வல் யம் பலதிாிவனத் த்

ரத்திய ம், நியாயமல்ல ெவன்ப ம்

இவ்வித அநியாயத்ைத நி த் வதற்குத் தக்க க்திகள் யாைவேயா அவற்றின் நா
யற்சி ெசய்யேவண் ெமன்ப ேவயாம். இ விஷயத்தில் உன் ேயாசைன
ெயன்னெவன் என் தந்ைதயார் ேகட் வ ம்ப என்னிடஞ் ெசான்னார்.
சுந்தராநந்தன்:- அக் கனவான்கள் எண்ணிய ேயாசைனகெளல்லாம் நல்லனேவயாம்.
ஆயி ம் சூரேசநன் என்ைன ம் என் ெபற்ேறாைர ம் ெகாைலக்களம் படா
விட்
த்தேல ேப தவியாம். ஆகேவ யித்தன்ைமயான உபகாாிக்கு விேராதமாக
ஏேத ஞ் ெசய்ய ய தல் ெசய்ந்நன்றி ேகாறலாம்.
* "நன்றி மறப்ப
தன்ேற மறப்ப

நன்றன்

நன்றல்ல

நன் "

(30)

------* தி க்குறள்
என் தி வள் வர் கூறியி த்தைலப் பல ைற ம் நம ஆசிாியர் வித்தியாசாகரப்
லவர் எ த் ைரத் தி க்கின்றனேர! அஃ ணர்ந்தி ந் ம் நீ யிவ்வா கூ தல்
நீதியாகுேமா?
சுகுமாரன்:- அப்பா! சுந்தராநந்தா! நீ கூ வ மிக ம் நன் ! நன் ! இந்த
மகாவஞ்சகன் சூரேசநன் விஷயத்தில் நீதிெயன்பேத பார்த்த ெலாண்ணா .
தி வள் வனார் கூ வனெவல்லாம் நல்ெலா க்க ைடயவர்கட்ேகயாம்.
தீெயா க்க

ைடயவர்கட்கு நீதிேய ? நியாயேம ? த மேம ?

சுந்தராநந்தன்:- ஓ, சுகுமாரா! நான் ெசால்
கூறலாேமா? சூரேசநன் த மசிந்ைத
என்ைனக் ெகால்லா
பக ம்.
சுகுமாரன்:- ெகால்
யன்றி அ

விட்

வ

யைத மறந் விட்

நீ யிவ்வா

ைடயவன் என்பதற்கு ஆேக்ஷப

ப்பேத அவ

ண்ேடா?

ைடய நல்ல மனத்திற்குத் தக்கசான்

பாவம், ஆகேவ ெகால்லாைம பாவமில்ைலேய

ண்ணியமாகுேமா? இங்ஙனங் ெகால்லா தி த்தேலா

ஒ வன் எைதக்

ெகால்லாதி க்கின்றாேனா அதற்கு உதவி ம் நன்ைம ஞ் ெசய்வானானால் அ
ண்ணியம். மற்ைறப்ப ெகால்லா தி த்தல் ஒ நா ம் ண்ணிய மாகா .
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சுந்தராநந்தன்:- ஓ, சுகுமாரா! இன்

ங் ேகட்பாய்! என்ைனக் ெகால்லா

தி த்தேலயன்றி ெயன்ைனச் சிைறச்சாைலயி னின் ம் ெவளிேய ேபா லா தற்கும்
என அ ைம நண்பர்களாகிய உங்க டன் ேபசிக் களிப்பதற்கும் உத்தர
ெகா த்தி த்தல் உனக்குத் ெதாியாேதா?
சந்திர கன்:- (தனக்குள்) ந வில் நாெமான் ஞ் ெசால்லக்கூடா .
சுகுமாரன்:- இன்ெனா விஷய

னக்குத் ெதாியாேத! இந்தக் ெகாைலஞன்

உன்ைனச் சிைறச்சாைலயிேல யிடேவண் ெமன் ம், ெவளிேயேபாக
விடக்கூடாெதன் ம், ெசால் த்தான்

தல் த ல் உத்தர

ெசய்தானாம். பிறகு

என் ைடய மாமனார் சுசீலர் அரசைன ேநாக்கி நீர் அப்ப ச் ெசய் ரானால்
ஜனங்கள் உம்ைமக் ெகா யவெரன் நிைனக்கக்கூ ம் என் ெசான்னைதக்
ேகட்டபிற்பா தான் இப்ப க் கட்டைள யிட்டானாம்.
சுந்தராநந்தன்:- இ க்கட் ம். எல்லாவற்றிற்கும் சந்திர கைன ற்றி ங்
ேகட்ேபாம். ஏன் சந்திர கா! அரசன் ெகா ைமைய நி த் வதற்கு அக் கனவான்கள்
ஏேத

ம்

க்தி ெசய்தி க்க்கின்றார்களாேம?

சந்திர கன்:- ஆம். அப்ப த்தான் ெசான்னார். அஃெதன்ெனன்றால்: ஒ கனவான்
அரசன் தியில் உலாவ ம்ேபா அவைனக் குத்திப் ேபா வதாகச் ெசான்னாராம்.
மற்ைறக் கனவான்க

ம், அ

சாிெயன்

அ ேமாதித்தார்களாம். ஆனால், என்

தந்ைதயார் மாத்திரம் பதறக்கூடாெதன் ம், இைதக்குறித்

இன்

ம் ேயாசைன

ெசய்யேவண் ெமன் ம் ெசான்னாராம். இைத ெயா வர் ஒத் க்ெகாண்டாராம்.
மற்ைற யி வ ம் ஒத் க்ெகாள்ள வில்ைலயாம். அதன்ேபாில் இைதக்குறித்
உன்னிடத்தில் ெதாியப்
ப த்தி, இதற்கு நீ ெயன்ன ெசால்

கின்றாேயா அதன்ப

நடப்பதாக எல்ேலா ம்

தீர்மானித்தார்களாம். அவ்வள தான். நீ ெயன்ன ெசால்லச் ெசால்
ெயன் தந்ைதயாாிடஞ் ெசால் கின்ேறன்.

கின்றாேயா அைத

சுந்தராநந்தன்:- ஏதப்பா! மிக விந்ைதயா யி க்கின்றேத! ஒன் ம் பயன்ப ம்
க்தியாய்க் காணப்பட வில்ைலேய! இைதக் குறித் ச் ெசால் வதற்கு எனக்
ெகான் ந் ேதான்றவில்ைல. ஆைகயால் உன் தந்ைதயார் நயவசநாிடம் என்
வந்தனங்கைளச் ெசால் அவர் இஷ்டம் எப்ப ேயா அப்ப ேய நடக்கும்ப
ெசான்ேனன் என்

ெசால்

, சந்திர கா!

சுகுமாரன்:- சாி. அப் றம் சந்திர கா! உனக்குத் ெதாியாேதெயா சங்கதி! ேநற் ச்
சுந்தராநந்தன் ர்ச்ைசேபாய் வி ந்த
தல் நாம் ேபசிக்ெகாண்ட சமாசாரெமல்லா
வற்ைற ம் அரசன் த்திாி

பாவதி, என் மாமா ெபண் அம் ஜாட்சி, கநகமாைல யிந்த
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ன் ேப ம் ஒற் க் ேகட் க் ெகாண்
ந்தி க்கிறார்கள். நாம் அைதப்
பார்க்கவில்ைல. இன்ைறக்கு நா ம் சுந்தராநந்த ம் அவர்கள் ேபசிக் ெகாண்டைத
ெயாளித்தி ந் ேகட்ேடாம். அ தான் எங்க க்குத் ெதாி ம்.
சந்திர கன்:- அப்ப யா! அெதப்ப க் ேகட்பார்களப்பா! ஆச்சாியமா யி க்கின்றேத!
சுகுமாரன்:- அெதன்னேவா! ெதாியாதப்பா! ேவ க்ைகதான்!
சுந்தராநந்தன்:- ஏன் சந்திர கா! அவர்கள் ேகட்டதனாேல ஏதாவ

ெக தல்

வ ேமா? நான் அரசைனக் ெகாஞ்சம் வ த்தத்தினால் ைவேதேன!
சுகுமாரன்:- நான்தான் ெசான்ேனேன! நல்லேத ெயாழியக்ெக த ல்ைல.
பாவதிதான் அதிக இரக்க ள்ளவேள!
சந்திர கன்;- ஆமாம்! எனக்கும் அப்ப த்தான் ேதான் கின்ற . அவள்
அழகுக்ெகல்ைல ம் அன் க்காகர மாவேள!
சுந்தராநந்தன்:- அப்ப யாயின் நல்ல தான். நீங்கள் ெசால்
ெசால்

கிற

கிற ம், நான்

ெமல்லாம் இனிேமல் ெதாி ம்.

சுகுமாரன்:- இ

ற்றிெலா ேபச்சு! பார்ப்பேம!

[யாவ ம் ேபாகின்றனர்.]
-----------------------அங்கம் - 2 / இரண்டாங்களம்
இடம்:- இராச த்திாியின் கன்னிமாடம்
காலம்:- நள்ளிர
பாத்திரம்:- பாவதி
[அம் ஜாட்சி ெயா

றம்

யில் ாிகின்றாள்.]

பாவதி:- (தனக்குள்) அழகும் இன்ப ம் அன் ம் நிைறந்தசுந்தராநந்தேன!
சுந்தராநந்தேன! இக்குணங்கள் உன்னிடத்தில் இ ப்பைத அறிந் தாேனா
உன்ைன

ன்ெபற்ேறார்கள் 'சுந்தராநந்தன்' என்

அைழத்தார்கள்? ஐேயா!

உன் ைடய மலர்ந்தவதனத்ைத ம் ம ர வசனத்ைத ங் கண் ங் ேகட் ம்
ஆனந்தப்ப வ என்ைறக்ேகா என்ைறக்ேகா என் நான் உன்ைன நிைனத்
ஏங்குவைத நீயறியாேயா? என் தகப்பனார் உன்ைன சிைறயி ட்

ப்பதனால்
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வ ந் கின்றாேயா? என் தகப்பனார் ெகா யவராயி த்தல் பற்றி நா
ெகா யவளா யி ப்ேபெனன்

எண்

ங்

வாேயா? அந்ேதா! அரசமரத்ைதப் பி த்த

சனியன் அதன்கண் அமர்ந்த பிள்ைளயாைர ம் பி த்ததாெமன்
வசனம்ேபால அவர் ெகா ைம என்னிடத் ம் இ க்குெமன்

உலேகார் கூ ம்

சந்ேதகிப்பாேயா?

உன்ைன தல் த ற் கண்ட ெதாட் என்மனம் என்னிடத்திேலேய யிராமல் உன்
காரவிந்தத்ைதேய பார்த் த் தன்ைன ம் என்ைன ம் மறந் மயங்கி நிற்கின்ற
கண் ைலேயா? அச்ேசா! சுந்தரேன! ஆனந்தேன! சுந்தராநந்தேன! உன்
அமிர்தத்ைத

ண்

கமதியின்

உயிர் தாிப்ப ெதந்நாேளா?---

(ெமௗனம்)
ஓ! சேகாரங்கேள! நீவிெரல்லாம் சந்திர கிரணங்கைள களிப் ட
திாிகின்றீர்கேள! உமக்குள் என்ைனப்ேபால் ஆற்றா
அம்மேவா! மன்மதன் குயிற்காள

ப த் கின்றாேன! உ ேவா

பிைழத்த

ெச க்கித்

ஏங்கியிரங்குவா ாில்ைலேயா?

கின்றாேன! இனி ெயங்ஙனேமா

ெயாளிப்ேபன்? இந்தப்பாவி மன்மதன் உ வி
இப்பா

ண்

யாயி க்கும் ேபாேத அாிைவயர்கைள

கூ யி ப்பானாயின் என்ேபா யர்

ங் கூ ேமா? அப்பேவா! இன்

மாைல என்

யிர் நிைலயாகிய

சுந்தராநந்த ர்த்திையத் தாிசிக்கும் எண்ணத்ேதா ேபாயிேனேன! அப்ப ப் ேபா ம்
எனத ைமத் தைலவைன ம ப
ங் காண்டற்கில்லா ேபாயிற்ேற! ேபாயிற்ேற!!
இனிெயன்ன ெசய்ேவன்? எவ்விதமா ேவன்? நான்

ங்காவனத்தி

ந்தேபா

என் ைடய ேதாழியேர ம் இன் ஞ் சிறி அதிக ேநரங் கழித் வந்தாாில்ைலேய!(ெமௗனம்) ஓ!மாதவி மரேம! நீ ெசய்த ண்ணியம் நான் ெசய்திலேன! நீ ன் ன யில்
என் பிாியநாயகைன ைவத்தி ந்தைனேய! நான் அவைன யிப்ேபா காணப்
ெப ேவேன அவைன என்தைலயில் ைவத் க் ெகாண்டன்ேறா களிக்கூத்தா ேவன்!(ெமௗனம்) ஓ! கண்காள்! நீவிேர ெமா
ைற ெயன தைலவைனத் தாிசித்தீர்!
ெசவிகாள்! நீவிர் ஒ தரம் அவன் ேபசக் ேகட்டீர்! ஆத ன் நீவிர் பாக்கியவான்கேள
யா ர்! உங்கள் பாக்கியம் என மற்ைறப் ெபாறிக க்குங் கிைடக்க வில்ைலேய!
அைவ ம்மாட் ப் ேபாறாைமயாற்
ங்கி ேயங்குகின்றனேவ! யாேன யிவ்வா
வ ந்தா நிற்க, அவற்ைற ஆற் வார் யாவர்? ஐயேவா! க ைணயில்லாக்காம
இ ள் யாைன

ன்ேன த் ெதன்ற

ம்

ந் ேதேரறிப் ேபார்க்களத் ப் க்கனேன!

என்றன காதலேன யிவ்விடத் வாராேயா
மன்றேவ ெயன் யர மாற்றாேயா-குன்றைனய
ேதா ைடய ேகாமகேன சுந்தரா நந்தெவழிற்
காைளேய ெயன்னிைலைம கண் .

(31)

மாரன் மலர்க்கைண மார்பினிற் பாய்ந் மயங்கியிந்த
ேநர ைனேய நிைனந் ெநாந் ேதெனன்ற ளீளனக
பாரம் ெபா த்தில ெனன்ெசவ்வ ெலன்பாற் பாிவிேனா ம்
ரண வன்

சுந்தரா கந்தப் ரவலேன.

(32)
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அம் ஜாட்சி:- (கண் விழித் க்ெகாண் ) என்ன? அம்மா!
ற்றத்தில் என்ன ெசய்

ெகாண்

பாவதி! நீயங்ேக நிலா

க்கின்றாய்?

பாவதி:- அம் ஜாட்சி! நீ ெயன்ன ப த் க்ெகாண்ட டேன றங்கி
விட்டைனேய! எனக்கு இ வைரக்குந் க்கேம வரவில்ைல. நான் க்கம்
வ கிறதற்காக எவ்வளேவா யன் பார்த் ம் வரவில்ைல.
அஃதி க்கட் ம்.
(அம் ஜாட்சி ெய கின்றாள்.)
அம் ஜாட்சி! அேதா பார்த்தாயா? ைவைக யாற்றின் கண் ெவள்ளம் ேபாகின்ற !
அம் ஜாட்சி:- ஆமாம். நாம் ெபா
வி ந்த ம்
ப் னலாடக் கனக
மாைலைய ங் கூட் க்ெகாண் மற்ைறத் ேதாழிமாேரா ம் ேபாேவாம்.
பாவதி:ப் னலா த
க்கட் ம். மற்ைறப்ப நீயந்த நதிையப் பார்! சந்திர
கிரணங்கள் தண்ணீாிற் ப வதனாேல அ பள பளெவன் மின் கின்ற ! எங்ேக!
அம் ஜாட்சி நீ வித்தியாசாகரப் லவர் ெசய்தனெவன் சில யாற் வாிப் பாட் க்கள்
பா வாேய! அவற்றிெலான் பா . ேகட்ேபாம்.
அம் ஜாட்சி:- (பா கின்றாள்)
மாற் வாி
இன்ப வனப் மிக ைடயா னினி ெசங்ேகா ல ேகாச்சத்
ன்ப ெமாழித ண் ெகாேலா ெசால்வாய் வாழி ைவையேய
ன்ப ெமாழித ண் ெகாேலா ெசால்லா ெதாழித
யிைடயா
யன்பி லாைம ெயன்றன்ேறா வறிேவன் வாழி ைவையேய.
பாவதி! நீ ம் ஏதாவ

ேவ

(33)

வாிப்பாட் ப்பா .

பாவதி:- (பா கின்றாள்)
ாிவாி
ஒ கு நிண ைடய ெவா தனி ேவலவ
மதி றழ் க
கமலர் ட ைறயப்
ப த தமிழ்ெமாழியா ல தைன வி ெமைன
ெயழி

மினியவேன ெயவளிடர் ெசய்தைனேய.

(34)
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சாயல்வாி
ேசாைல தன்னிற் ளி ற் ேறங்கி
மாைல வ ந்திச் ெசன்றா ெனா வன்
மாைல வ ந்திச் ெசன்றா னவெனன்
மா

மனம்விட் டகல்வா னல்லன்.

(35)

நிைலவாி
வனப் ைடயா னின் ைடயான் வ தியர்தங் ேகாமான்
மனத்தி னிேல ேநாய்விைனத்தான் மாரேனா காணீர்
மாரேனா நாணீர் வனம ைர யிற்ெறன்றற்
ேறாிைனேய நீங்கித் திாிகின்ற காவலேன.

(36)

அந்ேதா! ப க்ைகயைறையவிட் வந் ெவகுேநரமாய் விட்டேத! அம் ஜாட்சி!
ெசவி த்தாய் வந் நம்ப க்ைக ேவ விதமாயி ப்பைதப் பார்த்தால் என்ன
ெசால்வாேளா? இனியிவ்விடத்தி

க்கப் படா .

[இ வ ம் ேபாகின்றனர்.]
------------------அங்கம் - 2 /

ன்றாங்களம்

இடம்:- சிைறச்சாைல
காலம்:- நள்ளிர
பாத்திரம்:- சுந்தராநந்தன்
சுந்தராநந்தன்:- என்

ைடய தந்ைத ந் தா ம் இந்ேநரம் எங்கி க்கிறார்கேளா?

இப்ேபாதிரவாயிற்ேற! இரவில் தீயவிலங்குகள் வனத்தி
அவர்கள் எவ்வா
இனிைமயாய்
(ெமௗனம்) இன்

தப்பினேரா? அவர்கள் உயிேரா

லா ேம! அவற்றினின் ம்

ந்தாலன்ேறா சகல ம்

ம்? இல்ைலயாயின் இன்பெமன்பேத ? வாழ்க்ைகெயன்பேத ?
நயவசநர் தம

த்திரன் சந்திர கன்

லமாய்ச்ெசால்

ய ப்பிய விஷயம் மிகப்பயங்கரமா யி க்கின்றேத! நயவசகர் ெவ நாைள
ய பவ ள்ளவராத ன் அவ்விஷயத்தில் அவர இஷ்டப்ப ேய அவர்ெசய்யட் ம்!
யான் இந்தக் காாியங்களிெலல்லாந் தைலயி தல் மதியீனேமயாம். – எல்லாவற்றிற்கும்
நாைளப்

ஞ்ேசாைலக்கண்- ' ஞ்ேசாைல' ெயன்ற டன் என்மனம்

உடல்சி ர்க்கின்றேத! ஆ!

பாவதி!

பாவதி! உன்ைனப் பார்த்த

ாிக்கின்றேத!
தல் யான்,

ைமயானேதார் மேனாவிகாரத்ைத யைடந்ேதன்! அைதெயன்ெனன்
எ த் ைரப்ேபன்? நீ அழகி

க்கு எல்ைலயா ள்ளைன ெயன்ப பற்றி ' பாவதி'
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என் நினக்குப் ெபயாிட்டார்கள்ேபா ம்! ஓ! நல்ெலழில் ெபற்ற நங்ைக நாயகேம!
அறி நிைற ஒர்ப் க் கைடப்பி ெயன் சிறப்பித் ச் ெசால்லப்ப ம் ஆடவர் குணம்
நான்கும் னேலா வழிப் ற்சாய்ந்தாற்ேபால நின்ைனக்கண்ட டன்!
சாய்ந் விட்டன! நின்ைனக் காண்ட ம் கா ற்ேறன்! அ
தல் யான்
நின்ைனயின்றியைமயாதவ னாயிேனன்! அங்ஙனம் உன்ைனயின்றியைமயா
நின்றேவட்ைகயான என எல்லா உணர்விைன ம் நீக்கித் தாேனயாய்
நாண்வழிக்காசுேபால ம், நீர் வழி மிதைவேபால ம் என்ைன யிழாநின்ற ! நீ ம்
என்மீ

காதல் ெகாண்

அதைன யான் எவ்வா
ேபசிக்ெகாண்டதி

க்கின்றா ெயன்

நம் வதற்குச் சிறி

நிச்சயமாய் நம் வேனா? நீ

ந் ம் உனக்கு என்மீதிற் சிறி

ெகாண்ேடன். அ பற்றி யான் உன்னிடத்தில் எவ்வா

இட ள . ஆயி

ம்

ன் பாங்கிமா டன்
இயற்ைக யன் ளெதன்

கண்

காதல் கூ ேவன்? ஐேயா!

யான் உன்ைன ெயன் யிர்த் ைணயாய்ப் ெபற நிைனப்ப
டவன்
ெகாம் த்ேதைன யிச்சித் அதைன யவன்ெபற நிைனப்ப ேபா ம்! உன் தந்ைதேயா
என்ைன எப்ெபா
ெகாைலக்களம் ப க்கலா ெமன் ேயாசியா நிற்கின்றான்!
யாேனா உன்ைனக் ைகப்பி த் என தைலவியாய்க் ெகாள்வ எப்ப ேயா என்
ேயாசியா நிற்கின்ேறன்! யான் உன்ைனெயன பிராண நாயகியாய்ப் ெபறேவண்
ெமன்றாற் சுந்தர ர்த்திநாயனார் பரைவ நாச்சியாைரப் ெபற்ற ேபாலத் தான் ெபற
ேவண் ம்! ேவ வைகயில்ைல. ெதய்வந்தா தவிெசய்ய ேவண் ம் இவ்விஷயத்தில்.
(ெமௗனம்)
[பா கின்றான்]
(2) இராகம் - ெசஞ்சு ட் . தாளம் - ஆதி
பல்லவி
உன்ைனேய னாயகி யா ற லாகுேமா
உத்தம மான பாவதித் ைதயேல
சரணங்கள்
பன்ன நின்னலப் பரைவயி ேலகளி
ன்னி யி ந்தியான் ைளத ம் கூ ேமா (உன்ைன)
ஆனந்த வல் ேய யன் ட ேனநின் கண்
மாெனந்த நாளினில் வர ெமன் மாமதி (உன்ைன)
சுந்தரநாாிேய யநி னானன
சந்திர காந்தியி ெலன்மன மலரேவ (உன்ைன)
கரந்தைன யா நின் ைகயிைனப் பற்றிேய
மாந்தளிர் ேமனியாய் மகிழ்வெதக் காலேமா (உன்ைன)

(36)
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ஓ! ஈண் ள்ள ெபா ள்கள் யா ம் நீயாய்ப் பாிணமித் த் ேதான் கின்றனேவ!
இேதா நின் ெகாண்டைலத் தண்டைலைய ெவன்ற ங்கூந்தல் ேதான் கின்ற !
அேதாநின் கூன்பிைற த

ம், குழிைழ நிகர்

ண்ட ம் ேதான் கின்றன! ஆண்

அவள் கூர்ைம த ேவைல வாைள வண்ைட மகரத்ைத நிகர் ைமெய
காணப் ப கின்றனேவ!

விழிகள்

(பா கின்றாள்)
திைணநிைலவாி
ண்ெகாண்ட ேவ
யிர் ேபாக்குவா ன்றந்ைத
கண்ெகாண்ட ேவ
யிர் ேபாக்குைவ மன்னி ம்
பண்ெகாண்ட ெசால் ைடயாய் பார வளகத்தா
ெவண்ெகாண்ட ெநாய்ய விைடவிழவல் கண்டாய்!

(37)

ஈண் மா ளம் ைவ ெவன் வாகான ெகாவ்ைவப் பழத்திைன
ெவ க்கேவ ைவத்த தன்னிதழ் காட் ெயன் மா ளங் கவரா
நின்றாள்! ந்ைத
ந்திைன
னிகின்ற நின் ரல் இவ்
ெவளியினிற் காண்பெதன்ேன! குயிற்றீரைள ேயாட் ய நின்
ேகாமளெமாழி *யீேதா என்ெசவியிற் படாநின்றேத! அந்ேதா!
இைவ ெயல்லாம் ெபாய்த்ேதாற்றங்களாேம! என்ெசய்ேவன்? உடல்
ெவ ம் கின்றேத! ஐேயா! சற்

ெவளிேயறித் தண்மதியின் குளிர்ச்சிைய ம்,

ந ந்ெதன்றற் குளிர்ச்சிைய ம் அ பவிக்கலாெமன்றாற் கதவைடத் த்
தாழிட்

க்கின்றேத! எங்ஙனம் என

ெவம்ைம யா ேவன்?-(ெமௗனம்)

[பா கின்றான்.]
மந்தாைக மாேன வனப்ேப வ ெவ த்
வந்தெவா
பா வதிேயநின் - சந்த
ெபான்ேமனி கண்
தியவி ம்
ெகாண்ேடன்
நன்மா
ெநஞ்சக் க ங்காம - ெனன்மீ
ெவய்ய மலர்க்கைணகள் விட்ெடன்ைனக் காயெவாட்டா
ய் ம் வழிேய

ைர.

(38)

மக ேளமலர் ட் ைன நீத்திவண் ேபாந்தைனய
மாமக ேளவளச் ேசரநா டா ம் வ மர்தங்கள்
ேகாமக ேளநின் ெனழி றா வத்ைதக் குறித் ைநந்ேதன்
பாமக ேளெயன்

பத்தப் ெப வ

ன் பாணிகேள.

(39)
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[ஆண் ப்பறந் ேபாந்த சேகாரத்ைத ேநாக்கி]
கமில்வாி
வாரல் சேகாரேம வாரைல ெயன்மாடம்
வாரல் சேகாரேம வாரைல ெயன்மாடம்
வார ைடயாட்ெகன் ைமய ைரத்திைலயால்
வாரல் சேகாரேம வாரைல ெயன்மாடம்.
யான் இவ்வாேற ேயங்கிப் லம்பிக்ெகாண்
விழித் க்ெகாண்

(40)
ப்ேபனாயின் காவலாளர்

என்ைன ைவவார்கேள! என் ெசய்ேவன்? இ

தைலவிதிேயா! ெதய்வேம! இதற்கு

ன் யான் சிைறச்சாைல-யி

ெபா ட்டா ெயண்ணிேலன்; என்ைனப் ெபற்ேறார

ெமன்
ப்பைத ஒ

பிாிைவேய நிைனத்

வா ேனன். இப்ெபா ேதா, சிைறச்சாைல சிைறச்சாைலேயயாய்விட்ட ! ெபற்ேறார்
பிாிேவயன்றி அரசன் மகள்

பாவதியின் ஆைச ம் என்ைன வ த் கின்ற ேவ!-

(ெமௗனம்) ஓ! ஏேதா சப்தம் ேகட்கின்றேத! காவலாளர்
இனிேமல் இங்ேக யி ப்ப

யிெலாழிந்தார்கேளா?

தகுதியன் .

[சுந்தராநந்தன் ேபாகின்றான்.]
இரண்டாம் அங்கம்

ற்றிற் .

-------------------------------------------அங்கம் – 3 /

தற்களம்

இடம்:- பாண் யனரண்மைன
காலம்:- காைல
பாத்திரங்கள்:- சூரேசந

ம்,சுசீல

ம்

சூரேசநன்:- சுசீலேர! நாம் அன் ேபசிக்ெகாண்டதற்கு ேநர்விேராதமாக
இன்ைறக்கு ஒன் ேகள்விப்பட்ேடாம். அ
தல் என்னேவா எம மனம்
வ த்தப்ப கின்ற .
சுசீலன்:- அப்ப மகாராஜா அவர்கள் வ த்தப்ப ம்ப யான விஷயெம
சம்பவித்ததாகத் ேதான்றவில்ைலேய!

ம்
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சூரேசநன்:- நாம் காட் ல்

ரத்திய அவ்வி வ ம்

த ய மி கங் கட்கு

இைரயாய் வி வேர யல்லாமற் பிைழக்க மாட்டாெரன்றன்ேறா நிைனத்ேதாம்?
அப்ப யி க்க, இன்
ப்பதாகச் ெசால்

நம் ைடய ஒற்றர் வந்

அவர்கள் இ வ ம் ேசாழநாட்

கின்றார்கள்! அவர்கள் எப்ப ப் ேபாயி க்கக் கூ ேமா?

ெதாியவில்ைல. இந்த விஷயம் காதிற் பட்ட

தல் எமக்குக் கவற்சி ெபாிதாயிற் .

சுசீலேர! இதற்கு என்ன ெசய்யலாம்? நன்றாய் ஆராய்ந்
சுசீலன்:- மகாராஜா அவர்கள் இவ்வற்ப விஷயங்க

ெசால்

மின்!

க் ெகல்லாம் கவற்சி

யைடவாேனன்? தாங்கள் யா க்கு அஞ்சேவண் ம்? எதற்குப் பயப்படேவண் ம்?
சற்குணவ தி ம் சுந்தாியா ம் பிைழத் த் தாம் இ க்கின்றார்கேளா எனபேத

தல்

த ற் சந்ேதகம். அப்ப ேய யவர்கள் பிைழத்தி ந்தால் தான் என்ன? அன்றியவர்கள்
ேசாழநாட் ல்
எப்ேபா

ேரந்திர ேசாழ

தவிெபற்றால்தான் என்ன? நமக்கு பயமா? நாம்

ம் பயப்பட ேவண் வேத யில்ைல.

ேசவகன்:- (அரண்மைன வாயி

ந் ) ஓய்! நீர் யார்?

லவர்:- நாம்தான் மகாவித் வான் வித்தியாசாகரப் லவர். அரசன்மீ
ேபாந் னம். இதைன யிைறவனிடந் ெதாித்தி.

கவிபா ப்

ேசவகன்:- ஏ! லவர்! ராசா க்கு ெதாியப்ப த்தினா நமக்கு என்னா ெகா ப்பிய?
லவர்:- எமக்கு மன்னவர் ெப மான் மகிழ்சிறந்
நான்கிெலான்றீகு ம். ெப தி!

அளியா நிற்கும் பாிசில்

ேசவகன்:- ஏ! லவர்! அெதன்ன? ெப தி! பகுதி! விகுதி! அெதல்லாம் இங்ேக
நம்மிடத்திேல இலக்கணம் ப க்காேத ம்! ெசால்
லவர்:- அ தான் நா ெலான்

த ேவாம் என்

ம் ேநேர! எவ்வள

ெகா ப்பீர்?

அப்ெபா ேத ெசான்ேனாேம!

ெதாியவில்ைலயா?
ேசவகன்:-சாி. லவர்! ேமாசம் ெசய்யக்கூடா . பார்த் க்ெகாள்

ம். பத்திரம்!

[ேசவகன் உள்ேள ேபாகின்றான்.]
லவர்:- சாிதான், ேபா. (தனக்குள்) எந்தப் ெபாிய ம

ஷன்

ட்

ம்
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இந்த மாதிாி சிற்சில ேசவக நாய்களி ந் ெகாண் எம்ேபா யைரக் காண்ட
குைரத் ெவள்ெளன் ேமேலவிழத் தைலப் ப கின்றன!

ங்

(பா கின்றார்)
ேவைல யின்றிப்பல் தி ெதா ந்திாி
சீவ ள்ளவிச் ேசவகர் காவல்ெசய்
ேவைல ெபற் ழி ேமன்ைமெபற் ேறாெமனாச்
சால

ந்தம தன்ைம திாிதெலன்?

(41)

ஓ! இவ்வரசன் என்னேவா! மகா காவல் ைவத்தி க்கின்றான்! ன்னி ந்த வள்ளல்
சற்குணவ தி யாம் எப்ெபா
ம் தாராளமாய் அரண்மைனக்குட் ேபாகலாம் என்
உத்தர ெசய்தி ந்தான்!--இவ க்கு நம்ைம யின் ந் ெதாியாேத! ெதாிந்தால்
இவ ம் அவ்வா உத்தர ெசய்யக்கூ ம்.
ேசவகன்:- மகாராசா அவக

க்கு ஆயிரங்ேகா

வந்தனம்.

சூரேசநன்:- அடா! ேசவகா! என்ன சங்கதி? சீக்கிரமாய்ச் ெசால்லடா.
ேசவகன்:- மகாராசா அவகளிடத்தில் யாேரா மகா வித் வானாம், வித்தியாசாகரப்
லவராம். அவர் வந்தி க்கிறார். இ

விஷயம் ச

கத்திற்குத் ெதாியப்ப த்திேனன்.

சுசீலன்:- ஏ! ேசவகா! நீேபாய் அவைர உள்ேள வரச்ெசால்.
[ேசவகன் ெவளிேய ேபாகின்றான்.]
தாங்கள் இைதக்குறித் ஒன் ம் இப்ெபா
ேயாசைன ெசய்ய ேவண் வேத
யில்ைல. அப் றம் ேவண் ெமன்றாற் ேபசிக் ெகாள்ளலாம்.
ேசவகன்:- ஏ! லவர்! ேபாம்! வரச்ெசால்
ெசான்னத மறந்திடாேத ம்! பத்திரம்!

மகாராசா உத்தர

ெசய்திட்டார்.

[ லவர் உள்ேள ேபாகின்றார்.]
லவர்:- சுகேபாக சுகுண மன்மத ப மகாராஜ சூரேசந வர்மர் ச கத்திற்கு அ ேயம்
ககன தண்டேவதண்ட பிரமாண்ட ெமங்க ம் கன கழ் பைடத்த ரேவம் இமய த
லீழம்வைர யிவர்க்கு நிகெரவ மிைல ெயன் ெசாலப்ெபற்ற தைகேயம்
கவிமறக்குஞ்சரங் கல்விக் களஞ்சியம் ஆதல்பற்றி வித்தியாசாகரப் லவெர
ேமலான வயிறான ைடயராேவம் வந்தனந் தந்தனம் ந்தனம் ெபற்ேறகேவ!
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சூரேசநன்::- ஏ! லவேர! என்ன மடமடெவன்
ேபாகிறீேர!
லவர்:- என்ன! மகாராஜா அவர்கள் உத்தர
பாட் ற்காக எம்ைமய க்கிறதா? ெதாியா

உம்பாட் ற்கு அ த் க் ெகாண்

ெதாியவில்ைலேய! எம

வந் விட்ேடன்! மகாராஜாேவ!

ெபா த்த ள ேவண் ம்! ெபா த்த ளேவண் ம்!
(ந ங்குகின்றார்)
சுசீலன்:- ஓய்! கத்தாேத ம்! சும்மா இ ம்!- இவர் நல்லவித் வான்! ச கத்திேல
ேபசிய ெதாியவில்ைல. அதனாேலதான் இப்ப ப் ேபசினார்! ேவெறான் மில்ைல.
சூரேசநன்:- எங்ேக நாம் பாண் யேனா ெசய்த த்தத்தில் அைடந்த ெவற்றிையப்
பற்றிப் பா ய கவிையச் ெசால்லச் ெசால் ம் சுசீலேர! ேகட்ேபாம்.
சுசீலன்:- ஏ! லவேர! பதறாமல், பயப்படாமல், ைதாியமாய் ேவகமாய்ச்
ெசால்லாமல், நி த்திச் ெசால்

ம், நீ மகாராஜா அவர்கள் ேபாிற் ெசய்த கவிைய.

லவர்:- ெகாஞ்சம் கண் பார்த் க் ெகாள்ளேவண் ம்!
சுசீலன்:- அைவெயல்லாம் ேயாசியாேத ம்! கநகாபிேஷகம் ெசய்யச்
ெசால் கின்ேறன். கவிையச் ெசால் ம்.
லவர்:- பள பளா! மிகவியந்தனம்!
சுசீலன்:- இ தாேன எமக்குக் ேகாபம் வ கின்ற ! ெசால்

ெமன்றால் உடேன

ெசால்ல ேவண்டாமா?
லவர்:- இேதா ெசால்

கின்றாம். ேகண்மின். (பா கின்றார்)

தி ச்சிற்றம்பலம்
நிம்பமலர் மாைலைய மிைலச்சசற்
குணவ தி நிகரற்ற பாண் ராச
னின்மகிைம ேயாரா மதிெகட் ெடதிர்ப்பவ
வனியிடத்தி னிற்ெறாைலயேவ
ம்ைபமலர் ேவய்ந்
த் தஞ்ெசய் ெவன்றார்
ேதாட டன் வாைக மல ஞ்
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சூ கத் பாணர்நா ெடா ம்வந் பா டத்
ேதாைகயர்கள் வாழ்த்ெத ப்பச்
சம்பகம் கமழ்குழ ஞர்ேயாக
மினிய
சந்தவ
ள்ள ச ரா
சகெமலாந் தனதா ைகக்குட் ப த்திய
தனக்குவைம ெயவ மில்லாய்
வம்
ம் ெபண்ைணய ந்தார்ச்சூர ேசநென
மகராசு மகிபந்தான்
வைரயாம மீந் ெபா ண் மி தீர்த் நீ ழி
மாட்சி டன் வாழியவேரா.
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தி ச்சிற்றம்பலம்
சுசீலன்:- வித்தியாசாகரப் லவேர! கவி ெவகு நன்றாயி க்கின்ற ! எங்ேக!
ெகாஞ்சம் அர்த்தஞ் ெசால் ம். ேகட்ேபாம்.
சூரேசநன்:- (தனக்குள்) அறியா ெசய் விட்ேடாம். இவ்விடத்திேலேய
ைவத்தி ந் காாியத்ைதப் பார்த்தி க்கேவண் ம். மிஞ்சிப்ேபாயிற் . இனிேமல்
என்னெசய்கிற ? வ வ

வந்

தாேன தீ ம்!

லவர்:- ேவப்பம் மாைலைய யணிந்த சற்குணவ தி நின் ைடய மகிைமைய
அறியா
த்தி ெகட் ப்ேபாய் நின்ைன ெயதிர்த்த மாத்திரத்தில் அவன் ஒ
நிமிடத்திற்றாேன ேதாற் ப் ேபாகும்ப
ம்ைபப் மாைல யணிந் ேபார் ாிந்
அவைன ெவன் வாைக மாைல தாித் ப் பாணர்பாடத் ேதாைகயர் வாழ்த்தச்
சண்பகப் வாசைன ெபா ந்திய கூந்தைல ைடய மாதர்கள ேபாகநல ம பவித் ப்
பிரகாசிக்கின்ற அழகான ப ள்ள நற்குண ைடயவேன! ேலாக
வ ந்
தன் ைடய சக்கிராதிபத்தியத்திற்குக் கீழ்ப்ப த்தித் தனக்குச் சமானமானவ
ெரவ மில்லாதவேன! மணநிைறந்த பனம் மாைலையத் தாித்த சூரேசந வர்மன் என்ற
திவ்ய தி நாமத்ைத ைடய மகாராஜ பதிேய! எனக்கு அளவற்ற திரவியத்ைதக்
ெகா த் என தாித்திரந் தாித்திராவண்ணஞ் ெசய் நீ ெந ங்காலம் சிறப் டேன
வாழ்வாயாக ெவன்பதாம் யாம் பா ய ெசய் ளின் ெபா ள்.
சூரேசநன்:- சுசீலேர! கவி ெவகு நன்றாயி க்கின்றேத! அர்த்தஞ் ெசால் ய
பிற்பாடன்ேறா ெதாிகின்ற . லவேர! நீர் ேகட் க் ெகாண்ட பிரகாரம் உம் ைடய
தாித்திரம் நீங்கும்ப பதினாயிரம் வராகன் உமக்குக் ெகா க்குமா உத்தர
ெசய்தி க்கின்ேறாம். ெபற் க் ெகாள் ம். ேபாம்.
லவர்:- மிக வந்தனம். ஆயி ம் நாம் ாிைசவாயில் காவல க்கு எம ேபற்றிற்
காற்பங்கு த
ெமனச் ெசால் யி க்கின்ேறாம். அதைன ஞ் ேசர்த் க் ெகா க்கிய
ஆைணயி ன் மிக ம் நல ைடத்தாமல்.அல்லாக்கால் அப்ேபைத மகன் எம்ைம
யதிகமான அரந்ைதக்கு ஆளாக்குவான்காண்.
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சுசீலன்:- ேபாய் வா ம்! அப்ப ேய ெசய்யச் ெசால்ேவாம்.
[ லவர் ேபாகின்றார்.]
தாங்கெளன்ன இவ்வா
யி ந்தா

கவைலப்பட் க் ெகாண்

ந்தான் என்ன? எப்ெபா

ம் யாம்

க்கின்றீர்கள்? அப்ப ேய

த்த சங்கத்தராகேவ யி க்கின்ேறாேம!

நமக்ெகன்ன?
சூரேசநன்:- நமக்ெகான் மில்ைல. யாயி ம் எம் ைடய மனம் என்னேவா
சாந்தப்படவில்ைல. யாம் ஆதியிேலேய சாக்கிரைதயா யி ந்தி க்க ேவண் ம்.
[ேசவகன் வ கின்றான்]
ேசவகன்:- மந்திாியவகைளக் கூட் ப்ேபாகும்ப
வந்தி க்கிறான்.
சூரேசநன்:- ஏன்! சுசீலேர! உம
காாிய ண்ேடா? நீர் ேபாகேவண் ய

ட் ேலேத

அவக

ட் ேல ந்

ஆள்

ம் நீர் ெசய்யேவண் ய

அவசியந் தாேனா?

சுசீலன்:- ஆம். ேபாக ேவண் ம்.
சூரேசநன்:- ஆனாற் ேபாய்வா ம்.
[சுசீலன் ேபாகின்றான்.]
(தனக்குள்) ேசாழன்

ேரந்திர ெனன்பவன் அதிகமான ேசநாபல

இந்தச் சற்குணவ தியின் ேபச்ைசக் ேகட்

நம்மீ

பைடெய த்

ைடயவேனா?
வ வாேனா? நாம்

ஆதியாரம்ப தல் இ வைர ெசய்தனெவல்லாம் பிசேகயாம். இன் ங் ெகாஞ்சம்
ேயாசைன ெசய்யாமற் ேபாேனாம். இவ்வள மதிேகடரா யி ப்ேபாெமன்
எண்ணேவ யில்ைல. எம மனம் ஒ நா ம் இவ்வா பதறினதில்ைலேய! இவ்வா
பத வைதப் பார்த்தால் ஏேதா ேக வ ம்ேபாலத் ேதான் கின்றேத!(ெமௗனம்)
இ க்கட் ம். பாதகமில்ைல. அப்ப ேய
பைடெய த்

ேரந்திர ேசாழன் சற்குணவ திக்காகப்

வ வானாயின், நாம் வ திமகன் சிைறயி

ப்பவைனத் ெதாைலத் ப்

ேபா ேவாம். அப் றம் ேமல் நடக்கப் ேபாகிறைதப் பார்த் க் ெகாள்ேவாம்.
காலமதிகமாயிற் . இனி நாம் ேபாக ேவண் ம்.
[சூரேசநன் ேபாகின்றான்.]
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-----------------அங்கம் - 3 / இரண்டாங்களம்
இடம்:- கன்னிமாடம்
காலம்:- நள்ளிர
பாத்திரம்:- பாவதி
பாவதி:-(தனக்குள்) ஐேயா! இன் என் தகப்பனார் என தா டன் ேபசிக்
ெகாண்
ந்தைதக் ேகட்ட
தல் என் மனஞ் சகிக்கவில்ைலேய!- என் தகப்பனார்
ெசயல்க க்கு ேரந்திர ேசாழ ம் பைட ெய ப்பான். இன்ெனா ேசாழ ம்
பைடெய ப்பான்.(ெமௗனம்)
* " ற்பகற் ெசய்யிற் பிற்பகல் விைள ம்"

(43)

------* ெகான்ைற ேவந்தன்
என்றவள் வாக்கியம் ெபாய்த் ப்ேபாகுேமா?-இவற்ைற ெயல்லாங் ெகாஞ்சங்கூட
ேயாசியாமல் என் தகப்பனார் ெகா ைமயின் ேமற் ெகா ைமயாய்ச் ெசய்ய
நிைனப்ப மடைமயி ம் மடைமயாம். அந்ேதா! இவரதறியாைமக்ெகன்ன
ெசய்ேவன்? –

ன் ெசய்த ெகா

அப்ப யி க்க இவர் ம ப
தாஞ்சாக ம ந்
ேகட்

கு த்தல்ேபா

ந்தால் இப்ப

விைனக்ேக

ர்

ம் அலர்

ம் அத்தன்ைமயான ெசயல் ெசய்ய ேயாசித்தல்
ம்!- ஊரார் பழிப்பைத யிவர் ேகட்

ேயாசைன ெசய்வாேனன்? - அவர்க்கு இவ்

ெதாியாமல் தானி க்க ேவண் ம்!- ஐேயா! இைதக்குறித்
எவ்வா ெதாிவிப்ேபன்?- என

ற் கின்றேத!

தாயின்

மிராேரா?ரார் பழிப்ப

என் தகப்பனா க்கு

லமாய்த் ெதாிவிக்கலாம் என்றா

ம்

சாிப்படாேத. அவள் என்தகப்பனார் ெசால்வைத ெயல்லாம் ம த் ைரயாமற் சாி சாி
என்

கூ பவளாவேள!- எவாிடஞ்ெசால்

ெயன்தகப்பனா க்குத் ெதாிவிப்ேபன்?-

அவ்வா அவ க்குத் ெதாிவிப்ப
யா ேபாயின் என்னெசய்ேவன்!- ஓ!
சுந்தராநந்தேன! என் யிர்த் தைலவேன!- பாண் யர் குலதிலகேன! ைபந்தமிழ் வல்ல
பரமசா ேவ! உனக்கு என்மீ பாி ரண ேநசமி க்கிறெதன்பைத ணர்ந் ெகாண்
ேடன்! ஆைகயால் உன்ைன மணந் சுகிப்ப எந்நாளாவ கூ ம் என் எண்ணி
யி வைரக்குங் ெகாஞ்சம் ஆ தல் அைடந்தி ந்ேதன்!- இனி யான் பிைழத்திேரன்!
பிைழத்திேரன்!- உன் யிர்க்குக் ேக சூழ்கின்ற என் தகப்பனாைரத் றப்ேபன்!
இன்
தல் யான் அவர்க்கு மகளல்ேலன்!
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+ "ெகா ங்ேகான் மன்னர் வா
க ம்

வா ங் கா

நாட் ற்

நன்ேற"

(44)

-----+ ந ந்ெதாைக
என்ற பாண் யன் வாய்ெமாழிையத்

ய்ெமாழியாய்க் ெகாண்ேடன். ஓ! என

பிராணசுந்தராநந்தேன! நீ பிைழத்தி ந்தா லன்ேறா யா
உன்ைனயன்றி, யான் பிைழத்தி த்தல்

ம் பிைழப்ேபன்?

யற்ெகாம் ெப தல் ேபா

ம். ஆத ன் என்

தகப்பனார் இனிச்ெசய்யப்ேபாகும் ெகா ந்ெதாழிற்கு நீ யிைரயாகா உன்ைனத்
தப் வித்தற்குாிய உபாயெமான் ெசய்ேவன்:- ஐேயா! இக்ெகாைலப் பாதகத்ைத
உனக்கு எவ்வா

ெதாிவிப்ேபன்? யாாிடஞ் ெசால் ய

ப் ேவன்?--நீ யி க்குஞ்

சிைறச் சாைலயினின் ம் ெவளிேயேபாவதற்கு ஓர் இரகசியவழி ண்ெடன்
ேகள்விப்பட் அவ்வழிைய யைடத் நிற்குங் கதவிைனத்திறப்பதற்குாிய
திற ேகாைல ம் என்தகப்பனார் ப க்ைகயைறயி
ந் எ த் க் ெகாண்ேடன்.
அந்ேதா! இத்திற ேகாைல

னக்கு அ

ப் வ ெதப்ப ேயா?--என் தகப்பனார் ெசய்ய

நிைனத்தி க்கும் பாதகச் ெசயைலப் பற்றி ஒ க தத்தில் என் ைகெய த்தின்றி
ெய தி அக்க தத்ேதா இத்திற ேகாைல ஞ் ேசர்த் நின் சிைறச்சாைலக்குட்
ேபா

ேவன்--ஐேயா! காவலாளர் க தத்ைதப் பார்த் விட்டா ெலன்ன ெசய்ேவன்?--

அவர்க க்குத் ெதாியாதி க்கேவண் ேம!-- அப்ப ேய காவலாளர் பாராதி ந்
எனத ைம நாயகன் மாத்திரம் க தங்கண் திற ேகாற் ெபற் என்ைனக்காமியாய்த்
தவிக்கும்ப யிங்ேகேய விட் விட் அவ்வழியாகப் ேபாய்விட்டா ெலன்ன
ெசய்ேவன்?--நான் இவ்வள

வ ந்தி ம் என் எண்ணம்

யா

ேபாகுேம! --

ஆைகயால் யா ம் உடன்ேபாகும் எண்ணத்ைத ம்பற்றி ஒ வா
அக்க தத்திற்குறிப்பாய் எ
ேவன்! - அந்ேதா! அவ்வா யான் கூடமாய்க்குறித்த
இன்ன

தான் என்

அவ

ணரானாயின்என்ெசய்ேவன்? உயிர் றக்கேவ

ேவண் ம்! ஆைகயால் அவன் என்ைன வந் கா ம்ப எ
ேவன். இனி
ெயா கணேம ம் தாமதிேயன்! இப்ெபா ேத க தெம
ேவன்! ( பாவதி
எ ந் ேபாய் எ
க விகள் த யன ெகாண் வ கின்றாள்.) ஐேயா! நான்
இ வைரக்கும் ஆடவெரவர்க்கும் க தம் எ திேலேன! ஆைகயால் அவர்க்கு எ
ஒ ங்கும் இன்னெதன

ணர்ந்திேலேன! என்ன ெசய்ேவன்?—

(க தம் வைரகின்றாள்.)
சீ! இ

சாியாயில்ைல; ேவ

கிழித்ெதறிகின்றாள்.) ேவ

க தந்தான் எ தேவண் ம். (க தத்ைதக்

க தம் வைரகின்றாள், சீ! இெதன்ன? இதி

வி ந் விட்டேத! என்ன ெசய்கிற
(மீட் ங்கிழிக்கின்றாள்; இன்ெனா

க தம் வைரகின்றாள்)

ந் தவ

ம்
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இ

ெகாஞ்சம் சாியாயி க்கின்ற . இைதத் தான் அ

எங்ேக? காேணன்! ஓேகா! எ
ேபா

ப்பேவண் ம்.--திற ேகால்

க விக ெள க்கப்ேபானவிடத்தில் ைவத் விட்ேடன்

ம்.

( பாவதி எ ந் ேபாய்த் திற ேகாைல ெய த் க்ெகாண்

வ கின்றாள்.)

இத்திற ேகாைல யிந்தக் க தத்தின் கண் ைவத் த் திற ேகா
ப்ப ெதாியாமற்
சு ட் என காதலனி க்குஞ் சிைறச்சாைலயின் சாளரத்தின் வழியாய் எறிந் விட்
வ ேவன்.
[ பாவதி ேபாகின்றாள்]
--------------------------------அங்கம் - 3 /

ன்றாங்களம்

இடம்:- சிைறச்சாைல
காலம்:- நள்ளிர
பாத்திரம்:- சுந்தராநந்தன்
சுந்தராநந்தன்:(தனக்குள்)-இன்

என்னேவா?

க்கெமன்ப

சிறிேத

ம்

வரவில்ைல. உடம்ேபா விதிர்விதிர்க்கின்ற ! மனேமா சஞ்சலப்ப கின்ற !
என் ைடய தாய்தந்ைதய ாி வ ம் ேசாழநாட் ற் ெசௗக்கியமாயி க்கின்றார்கள்
என்

ேகள்விப்பட் ம் என்மனஞ் சந்ேதாஷப்படாம

பாவதி! நீேயயிதற்குக் காரணம்!-உன்ைனேய

ப்பேதேனா?-ஐேயா!

யிர்க்காத யாய் ெபற்

உள்ளம்

ாிப்ப ம் உண்ேடா?(ெமௗனம்)
ஏேதா என்னேவா? உயரத்தி

ந்

வி ந்த சப்பம் ேகட்டேத! இ ம் வி ந்த

சப்தம்ேபாலத் ேதான்றிற்ேற! இந்த நள்ளிரவில் இவ்விடத்தில் அத்தன்ைமயான சப்தங்
ேகட்கக் காரணமில்ைலேய! எல்லாவற்றிற்கும் என்னெவன் எ ந் ேபாய்ப்
பார்ப்ேபன்(எ ந்

ேபாய்ப் பார்க்கின்றான்.)

இந்தச் சாளரத்தின் சமீபத்திற்றான் சப்தம் ேகட்ட . ஓ! அேதா என்னேவா?
வட்டமாய்க் கிடக்கின்றேத! என்ன? க தச்சு ேளா? ஆம்.- அதேனா

ஒ

திற ேகா மி க்கின்றேத ஈெதன்ைன ஆச்சாியம்!- இைத ெயன்ெனன்
விளக்ேகற்றிப் பார்ப்ேபன்.(விளக்ேகற்றிப் பார்க்கின்றான்)
சிவ ெப மாேன! இ

ம் நின் தி விைளயாட்ேடா? நின்ன ட் ெப ைமைய

ெயன்ெனன் ைரப்ேபன்! ஓேகா! யாேரா க தெம தி யி க்கின்றார்கள்?
இவ்விடத்திேலேய யி ந் க தத்ைதப் ப ப்ேபன். அவ்விடம்ேபானாற் காவலாளர்
ெவளிச்ச ணர்ந் விழித் க்ெகாள்வார்கள்.
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(க தம் ப க்கின்றான்)
"என

பிாிய ள்ள சுந்தராநந்தா!

உன் நிைலைம பாிதாபமா யி க்கின்ற .- உன்ேனா அ தாபப்ப கின்ேறன்.இவ்வரசன் உனக்கு எமனாய் வந்தி க்கின்றான்.- சாக்கிரைதயாயி . - இவ்விடத்தி
ந்தால் நீ பிைழக்கமாட்டாய். சீக்கிரமாய் இந்தக் க தத்ேதா
க்கும்
திற ேகா ன் உதவியினால் நீ இரகசிய வழியாய் ஓ ப்ேபாய் வி . நாைள யிர
றப்பட் ஓ விடச் சன்னத்தனாயி .- உன் அந்தரங்க ேநசர்க ம் இைத
அறியப்படா .- நீ ெயன்ைனக் காண வி ம்பினால் நாைள யிர இரகசிய வழியாய்
வந் என்ைனப் பார்த் ப் ேபசலாம்.-க தம் பத்திரம்.இப்ப க்கு,
உன் பிாிய ள்ள
நன்ைமநா ."
க தம்
வ ம் ப த் விட்ேடன்.-இப்ெபா
தான் இந்தக் க தச்சு ள்
வி ந்த .-இந்தக் க தம் ப த்த
தல் மனங் கவைலப்ப கின்றேத!-உடல்
வியர்க்கின்றேத!-என்ன ெசய்ேவன்? இைத ெயவர் எ தியி க்கக் கூ ம்? என்
நண்பர்களில் எவேர

ம் எ தி யி க்கலாேமா?- இல்ைல, அப்ப

ைடய

யானால் "உன்

அந்தரங்க ேநசர்க ம் இைத யறியப் படா " என் எ தார்கேள! ேம ம் அவர்கள்
இன்
ஞ்ேசாைலக்கு வந்தி ந்தார்கேள. அப்ேபா இந்த மாதிாி ஏதாவதி ந்தால்
அவர்கள் என்னிடம் குறிப்பாயாவ ெசால் வார்கேள! இன் மவர்கள் இந்
நள்ளிரவில் ெவளிேயற மாட்டார்கேள! இஃ இரகசியமா மி க்கின்றேத! பின்ைன
யார்தாம் எ தியி க்கக் கூ ம்?-சில நாைளக்கு ன் சந்திர கன் சில கனவான்கள் தன்
ட் ற்கு வந்
ெலவேர

ஏேதா ேபசிக்ெகாண்டதாகச் ெசான்னாேன! அந்தக் கனவான்களி

ெம தி யி ப்பாேரா?-இரா . ஏெனன்றால் அரசன

ப க்ைக

யைறயி ள்ள இத்திற ேகால் அவர்கள் ைகக்குப் ேபாகிற அசாத்தியம். ஒ ேவைள
இந்தச் சமாசாரத்ைதச் சுசீலர் உணர்ந் க தத்தில் எ தித் தம் ைடய
ேவைலயாளாிடம் ெகா த்

இச்சாளரத்தின் வழி எறியச் ெசால்

இ ப்பாேரா?-

அப்ப
ந் ேதான்றவில்ைல. எ த்ைதப் பார்த்தால் யாேரா எ த் த் தி ந்தாதவர்
எ திய ேபாலத் ேதான் கின்ற . ேம ம் அவர் கடைம தவறாக் கல்விமானாத ன்
எவ்வரச

க்கும் விேராதமாய் எ

பாவதியின்

லமாய்த் ெதாிந்

ஞ் ெசய்யார். ஒ ேவைள சுசீலர் மகள் அம் ஜாட்சி,
ெகாண்

எ தி யி ப்பாேளா?-அ

இந்த பாதிராத்திாியில் ெவளியிேல வர ம் மாட்டாள். அவ
எப்ப க் கிைடத்தி க்கும்? ேம

ம் சுசீலர்

ெவகு

மிரா . அவள்

க்கு இத்திற ேகால்

ரத்திலன்ேறா உள்ள ? இச்

சிைறச்சாைல அரசன அரண்மைனையச் சார்ந்த தாயிற்ேற! ேம ங்
காவேலா
க்கின்றேத! இந் ேநரம்ஆசாரவாசல் அைடத்தி க்குேம! ஆைகயால்
ெவளியி
ப்பவர்கள் இைதப் ேபாட்
க்க
யா . அரண்மைனையச் ேசர்ந்தவர்
யாேராதாம் இந்தக் காாியஞ் ெசய்தி க்க ேவண் ம். அரண்மைனையச்
ேசர்ந்தவர்களில் ஒ வ ம் என்மீ

இரக்க ற்

இவ்வள

இரகசி மாய்க் க தெம தி,

64
எவ ம் ேபாகிறதற்கு
யாத அரசன் சயநக்கி கத்தி
ந் திற ேகா
எறிந் இத்தன்ைமயான உதவிெசய்யத் தகுந்தவாில்ைலேய.

ெம த்

-(ெமௗனம்)
ஓேகா! என்ன ைமத் தைலவி பாவதி ெய தினாள் ேபா ம்! இந்த இரகசிய
சமாசாரம் அவ க்குத் ெதாியக் காரண
ண் . எ த்ைதப் பார்த்தா ம்
மகளிெர த்தாகேவ காணப்ப கின்ற . ஏ! பாவதி! உன் இரக்கத்ைத ெயன்ெனன்
ெசால்

ேவன்? ஆம், நீ தான் இந்தத் திற ேகாைல ெய க்கக்கூ ம். ஆ! இந்த

நள்ளிரவில் இவ்விடம் எவ்வா

வந்தைனேயா? இ வைர ம் விழித்தி ந்தாேயா?

ஏைழேயன் மீ ம் உனக்கு இவ்வள

அன் ளேதா? உளெதனிற் பிைழத்ேதன்!

ஈேடறிேனன்! தன்யனாயிேனன்! உன்னன் ைடய எனக்கு இனிேமல் என்ன
குைறேயா? என் தைலவி ெய திய க தத்ைத மீட் ம் ப த் க்களிகூர்ேவன்.
( க தத்ைத மீட் ம் ப க்கின்ேறன்.)
ஐேயா! என்

ைடய நன்ைமநா

ெயன்

ைகெய த்திட்டநாயகிேய! 'நன்ைமநா '

ெயன்றெபயர் உனக்ேக த ம்! என்மீ ள்ள காத னால் தன் தகப்பனாைர ம்
யமெனனக் கூ கின்ற உத்தமிேய! உன்ைன நாைள யான் ேநாிற்காண்ேபன். கண்
என் ன்பெமல்லாஞ் ெசால் யா ேவன்.- ஆகா! நின் ெலௗகீக விஷய ஞானத்தின்
திர்ச்சிைய ெயன்ெனன் ெசால் ேவன்! மாதர்கட்குாிய ெமன்ைமத் தன்ைம
வ வா , ஆண் மக்க

க்குாிய

ைறப்ப

ெய திய ேமாகன

த்ேத! நீ ெசால் ய

ப ேய இந்தக் க தத்ைதப்பத்திரமாய் ைவப்ேபன். ஆ! அேதா அங்ேக ேபச்சுக்குரற்
ேகட்கின்றேத! இேதா விளக்ைக யவிப்ேபன்! (விளக்கவிக்கின்றான்) இனி யிவ்விடத்தி
க்கப்படா ..
[ சுந்தராநந்தன் ேபாகின்றான்.]
------------------அங்கம் - 3 / நான்காங் களம்
இடம்:-- இராசமகிஷியி னந்தப் ரம்
காலம்:-- பிற்பகல்
பாத்திரங்கள்:-- சூரேசநன்,
சூரேசனன்:-- குழந்தாய்!
ஊ னக் ெகப்ப

பாவதி என்ன ெசய்

ெகாண்

க்கின்றாய்? இந்த

யி க்கிற ? அழகாயி க்கிறதா?

பாவதி:-- ஏன்? இந்த
நம் ைடய க

பாவதி

க் ெகன்னகுைற ? நன்றாய்த் தானி க்கிற .

ைரப் பார்க்கி

ம் இ

மிக அழகாய்த்தா னி க்கின்ற .

அரண்மைன ம், அரண்மைனையச் சுற்றிப்

ஞ்ேசாைல ம்,

ஞ்ேசாைலக்குப்

பக்கத்தில் ைவையயா ம் ெவகு ேநர்த்தியான காட்சிகளாய்த்தா மி க்கின்றன. இந்த
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மீனாட்சிேதவி ேகாயிெலான்ேறேபா ேம நன் க
ெசால் கிறதற்கு.
சூரேசநன்:-- ஆனா

ைரவிட இவ் ர் ேமலானெதன்

னக்கு இவ்விடத்திேலேய யி க்கிறதற்கு இஷ்டம் ேபா

பாவதி:-- அெதன்ன? அப்ப ச் ெசால்

ம்!

கிறீர்கள்! யா க்கும் அழகாயி க்கிற

ாிேல யி ப்பதற்கு இஷ்டமாய்த் தானி க்கும்.
சூரேசநன்:-- ( கஞ் சிவந் ) நீங்கள் ெசால்
காதல் ெகாள்

கிற

ெவகு நன்றாயி க்கின்றேத!

கிறதற்கு யிதற்கு ெமன்ன சம்பந்தம்? காதல் ெகாள்

குண ம் கல்வி ங் குற்றமிலா அறி ம் அன் ம் ஆகிய இவற்ேறா
பயேன யல்லாமல் ெவற் அழகுமாத்திர மி ந்தாற் பயனில்ைல.
[ ேகாமளவல்

மிடத் க்
அழகும் இ ந்தாற்

ம் கநகமாைல ம் வ கின்றனர்.]

சூரேசநன்:--சாி, உன் தாயார் உன் ேதாழிக
நீ அவர்க டன் ேபசிக்ெகாண்
வ கின்ேறன்.

ெளா த்திேயா

. நான் பட்

அேதாவ கின்றாள்.

மண்டபத்திற்குப் ேபாய்விட்

[ சூரேசநன் ேபாகின்றான்.]
கநகமாைல:-- பாவதி! நீ ேநற்ைறக்கும் இன்ைறக்கும்
ப் னலாட
வரவில்ைலேய! அ எவ்வளேவா ேவ க்ைக ம் விேநாத மா யி ந்தேத!
பாவதி:-- நீங்கள் யார் யார் ேபானீர்கள்?
ேகாமளவல் :- ஏன்,

பாவதி! அெதன்ன? நீ ெயன்னேவா ஒ வைகயா

யி க்கிறாேய! உனக்கு உடம் என்ன? அம்மா!
பாவதி:-- எனக்கு உடம் ஒன் மில்ைலேய! கநகமாைலைய
ேவண் ெமன்றா
ெயல்ேலா ம்

ங் ேக

ங்கள். ேநற் க்கூட நான் கநகமாைல, அம் ஜாட்சி

ஞ்ேசாைலக்குப் ேபாய்விட்

வந்ேதாேம!

கநகமாைல:-- ஆமாமாம். எனக்குத் ெதாி ம்.
சாியாய்த்தாேன இ க்கிறாள்.

பாவதிக்ெகன்ன! உடம்ெபல்லாம்

ேகாமளவல் :-- சாியாய்த்தான் இ க்கிறாள். இ ந்தா ம் நாம் எவ்வள க்
ெகவ்வள சாக்கிரைதயா யி க்கிேறாேமா அவ்வள க் கவ்வள நல்ல தாேன!
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பாவதி:-- கநகமாைல! அம் ஜாட்சி ெயங்ேக வரக்காேணன்?
கநகமாைல:--நான் அவள் அகத்திற்குப் ேபாய்விட் த் தான் வந்ேதன். அவள்
என்னேவா? தன் அத்ைதயகத்திற்குப் ேபாயி க்கிறாளாம். அவ

ைடய தாயார்

ெசான்னார். ஆைகயால் ஒ ேவைள அதிக நாழிைகயாகுேமா என் நிைனத் க்
காத் க்ெகாண் ராமல் நான் ந்தி வந் விட்ேடன். அவள் இன்ைறக்கு வ வேளா
என்னேவா? அ

ஞ் சந்ேதகம்.

ேகாமளவல் :-- அவ

ைடய அத்ைத யார்?

பாவதி:- அவள்தான் மந்திாி சுசீலர் தமக்ைக சுதர்ைம.
ேகாமளவல் :- அெதன்ன? சுதர்ைமயம்மா யிங்ேக நம் அரண்மைனக்கு
ஒ

நாட்கூட வரவில்ைல. நா ம் இங்கு வந்

ஏறக்குைறய இரண்

மாசமாயினேவ?
கநகமாைல:- சுதர்ைமயி ைடய அக ைடயான் இறந் ேபாய் இன் ம்
வ ஷமாகவில்ைல. வ ஷமாகிறதற்கு ன் ைகம்ெபண்கெளல்லாம் ெவளியில்
வரக்கூடா என்ப எங்க க்குள் ஓர் ஏற்பா . ஆைகயினாேல தான் வரவில்ைல
ேபா
க்கிற . இல்லாமற்ேபானால் ஒ நிமிஷமாவ வராதி க்க மாட்டாள்.
பாவதி:- ஏன், கநகமாைல! அம் ஜாட்சிக்கு அவ
ேவைல? உனக்கு எதாவ

ைடய அத்ைத

ட் ெலன்ன

ெதாி மா?

கநகமாைல:- அெதன்னேவா? அம்மா! எனக்கு ெதாியா .
[அம் ஜாட்சி வ கின்றாள்]
ேகாமளவல் :- அேதா அம் ஜாட்சி ம் வந் விட்டாள். அவள் வரக் காேணன்
வரக்காேணன் என் ெசால் க் ெகாண்
ந்தாேய!
[ெசவி

வ கின்றாள்]

ெசவி :- என்ன? அம்மா!

பாவதி! இப்ப

சாப்பிடேவண்டாமா? சீக்கிரமாய் எ ந்தி ந்

ட்கார்ந்
வா.

ெகாண்

க்கிறாய்?
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ேகாமளவல் :- ஆமாமாம். நா
கநகமாைல:- அப்ேபா
ெகாண்

ம் உன்ைனக் கூப்பிடவந்தவள் மறந்

தல் இன்

விட்ேடன்.

ம் சாப்பிடாமலா உட்கார்ந்

க்கிறாய்? நீ சாப்பிட்டாயி க்கு ெமன்றன்ேறா நிைனத்ேதன்! நன்றாய்

இ வைரயி

ம் உட்கார்ந்

ேபாய்ச் சாப்பிட்

ெகாண்

ந்தாய், எ ந்தி ! எ ந்தி ! சீக்கிரமாய்ப்

விட் வா.

அம் ஜாட்சி:- சீக்கிரம் வந்தாயானால் இன்ைறக்குப்
வரலாம்.

ஞ்ேசாைலக்குப் ேபாய்விட்

ேகாமளவல் :- இல்ைல, இல்ைல. இன்ைறக்கு அவள் வரமாட்டாள். அவ
உடம் ெசவ்ைவயில்ைல.
பாவதி:- நீங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் இங்ேகதாேன யி ங்கள். நான் ேபாய்ச்
சீக்கிரமாய்ச் சாப்பிட் விட் வ கின்ேறன்.
[ பாவதி ேகாமளவல்

ெசவி யிவர்கள் ேபாகின்றனர்.]

கநகமாைல:- என்ன ! அம் ஜாட்சி உனக்குத் ெதாி மா ஒ

சங்கதி?

நம் ைடய ராஜா சற்குணவ தி ம் ராணி சுந்தாி ம் ேசாழ ராஜ்யத்திேல
இ க்கிறார்களாேம!
அம் ஜாட்சி:- ஆமாம். என் காதி ம் அப்ப த்தான் பட்ட .
வ கிறமட் ம் சங்கீத விலாசத்திற்குப்ேபாய் வ ேவாம்.
[யாவ ம் ேபாகின்றனர்.]
--------------அங்கம் - 3 / ஐந்தாங் களம்
இடம்:- நகர் றத் ஒ ெவளியிடம்
காலம்:- நள்ளிர
பாத்திரம்:- சுந்தராநந்தன்

பாவதி

க்கு
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சுந்தராநந்தன்:- (தனக்குள்) க தெம திய காத , ஏேனா இன்
ஒ ேவைள தான் எ தியைத மறந்

விட்டாேளா? சீ! அப்ப

ம் வரவில்ைல?

ஒ நா

ம் இ க்கேவ

மாட்டாள்.
( பாவதி ஆண்ேவடம் ண்

பின்ேன வந்

நிற்கின்றாள்.)

இல்லாமற் ேபானால் அவள்க த ெம தின சங்கதி பிற க்குத் ெதாிந்
வரத்தைடப்பட்டேதா?-- ஓ!

பாவதி! என்ைன ேயா வி ம்ப

அதனால்

ெய தினாேய!

(பா கின்றான்)
(3) இராகம் - நாதநாமக்கிாிைய, தாளம் - ஆதி
பல்லவி
ேகாமள மாேதயா ேனாடேலா நலங்கூறாய்.
அ பல்லவி
வாமமார் ைதயேல நன்மாணிைன மா

ம் (ேகாமள)

சரணங்கள்
ேநயமார் மாேதயா ேனாட திய தாேமா
யைபந் ேதாைகேய பாவதிேய ெயன் (ேகாமள)
வா நற் கூந்தல்யா ேனாடன் மாட்சிைம ேயாெசால்
சீ
ெசல்விேய பாவதிேய ெயன் (ேகாமள)
யான் ஓ

ெயாளித்தால் உன்ைனப் பிாியேவண் ேம! உன்ைனப் பிாிய ேவண் ேம!

உன்ைனப் பிாிந்த பிறகும் பிைழத்தி ப்ேபேனா? நின்ைனப் பிாிந்
ஆற்றா

உயிர்

றப்பைதக் காட்

ம், நின்ைனப்

கா

த ன்றி

ஞ்ேசாைலக் கண்ணாவ

தின ம் கண் ஆற்றி உன் தந்ைதயார் வாளிற்கு இைரயாவ ேமலானேதயாம்.
ஆதலால் இனிெயா கணேம ந் தாமதியாமல் ம ப
ம் சிைறச்
சாைலக்ேக ேபாேவன்.
[ பாவதி

ன்ேன வ கின்றாள்]

பாவதி:- என் ஆைசக் காதலேன! சற்

நின்

என்மீ

க ைண ாிவாய்!
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சுந்தராநந்தன்:லகிற் ேபாந்தெதா
த்த ேத! என
இளங்குயிேல! பாவதி! இேதா நின்ேறன்! நின்ேறன்!
பாவதி:- யான் வந்

யிர் காக்க வந்த

உனக்காக நிற்கும்ேபா , நீேயன் ம ப

சிைறச்சாைலக்குப் ேபாகேவண் ம்? உன்ைன ேநாிற்கண்

ம்

ேபசுதற்கில்லாமல்

இ வைரக்கும் யான் அைடந்த வ த்தமைனத் ம் உன்னிடத்திேலேய ெசால்லத் தகும்.
இைதக் குறித் யான் என் ேதாழி யாிடத் ம் ேபசவில்ைல.
சுந்தராநந்தன்:- அறி நிரம்பிய ஆ யிர்க் காத ! என்ைனக் கண் ேபசுவதற்கு நீ
வ ம்ேபா யாேர ம் பார்த் வி வார்கேளா என்ற ஐயப்பாட் னால் ஆண் ேவடம்
ண்

இவ்விடம் வந்தாேயா?

பாவதி:- என பிராேணசுவரா! யான் இவ்ேவஷம் ண்டதற்குக் காரணம் நீ
யினிேம ணர்வாய். நின்ைன தல் த ற் ஞ்ேசாைலயிற் கண்ேடன்! ேவட்ைக
ற்ேறன்! அ
தல் நின்ைன யிைட விடா சிந்தியா நின்ேறன்! உடம் வா
ெம கின்ேறன்! ஒவ்ேவாாிர ம் ஒவ்ெவா
கமாய்த் ேதான் கின்ற ! யான் நின்மீ
காதல்ெகாண்டைதப் பிறாிடம் ெவளிப்ப த்தாமல் என் மனத்திேலேய ைவத் ப்
ங்கிேனன்! யான் என் ேதாழியேரா ேபசிக் ெகாண்
க்கும்ேபாேத உன் நிைன
வந் வி ம். உடேன வாய் குழ ம்! உடல் வியர்க்கும்! பிறகு அவர்கைள
ய ப்பிவிட் வாய் விட் ப் லம்பி
குேவன்! விைளயாட்ைட ெயல்லாம்
மறப்ேபன்! மயங்குேவன்! ெசயலற்றி ப்ேபன்! எ ேவன்! ஏங்குேவன்! எங்ஙனம்
பிைழப்பெலன்ேபன்!
சுந்தராநந்தன்:- ஏ! பிராேணசுவாீ! ஒ நாள் நீ என் ேதாழிமாெரா
ஞ்ேசாைலயில்
எளிேயன் நிலைமையக் குறித் இரக்க ற் ப் ேபசிக் ெகாண்
ந்தாய். அைத நான்
ஒளிந் நின் ேகட்ேடன். அப்ேபா உனக்கு என்மீ அன் ள என்
உணர்ந்ேதன்! உணர்ந்த அந்த நிமிடத்திேலேய நின்மீ காதல்ெகாண் நிைனத்
நிைனத் உ கி ெவ ம்பி வா க் கலக்க ற்ேறன்! உடேன சிைறச்சாைலக்குச்
ெசன்ேறன்! அவ்விடத் எங்ேக பார்த்தா ம் நின்
வத்ைதேய கண்ேடன்! அந்ேதா!
இஃ உ ெவளியாகிய ெபாய்த் ேதாற்றமாயிற்ேற என் ஏக்க ற் ைநந்ேதன்!
இவ்வா உன்மீ ள்ள இனியேநசம் நா க்குநாள் அதிகாித் என்ைன அதி ேமாக
சாகரத் ள் ஆழ்த்திவிட்ட ! என்ெசயவல்ேலன்? ெசய்திறனறியா

ைகயற் ப்

ள்ெளா ம் மாெவா ம் லம்பிேனன்!
பாவதி:- என பிாிய ேநசேன! இனிேமல் நாம் இ வ ம் ஒ வைர ெயா வர்
பிாிந்தி ந்
லம்பாதி ப்பதற்ேகற்ற உபாயங்கைள நாடேவண் ம்.
சுந்தராநந்தன்:- என் யிர்த் ைணவி! பாவதி! யாேனா சிைறச்சாைலக்கண்
இ க்கின்ேறன்! நீேயா அரசன் மாளிைகயிற் கன்னிமாடத்தி
க் கின்றாய்! நீ ம்
நா

ம் பிாியா

ஒ மித்

வாழ்வ

எப்ப ேயா?
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பாவதி:-* " ண்ணறி ைடேயார்
ெபண்ணறி ெவன்ப
என்

ெலா

பழகி

ம்

ெப ம்ேபைத ைமத்ேத"

ெபாிேயார் ெசால்

வ

நினக்குத் ெதாியாதேதா? ஆைகயால் நாம் கூ

வாழ்தற்கு நீதக்க உபாயமறிந்

ெசய்யேவண் ம்.

-----------* இைறயனாரகப்ெபா

ைர

சுந்தராநந்தன்:--ஞானேம
உண்ைமேயயாம்.ஆயி
பிாிந்

ெவன நண்ணிய நாயகீ! நீ ெசால்

ம் யாம் என்ன ெசய்வ ? நீ ம் நா

யன ெவல்லாம்

ம் இரவிற் கூ ப் பக ற்

வாழ்ந்தி ந்தால் என்ன?

பாவதிட-- இன்றிர பிைழத்தி க்கும் நீ. நாைளயிர இவ்விட மி ப்ைப யாயிற்
பிைழத்தி க்க மாட்டாெயன்ப நிச்சயம். ஆைகயால் நீ உனக்குத் ேதான்றியப
ெசய்க.
சுந்தராநந்தன்:--யான் இவ்விடமி ப்ேபேனற் பிைழக்கமாட்ேடன் என்ப
நிச்சயெமன்றாேய! அஃெதப்ப

னக்குத் ெதாி ம்?

பாவதி:--ஐேயா! நினக்கு என் தகப்பனா ைடய ெகா ய அவ்ெவண்ணத்ைத
ெவளியிட் ைரக்க ம் ேவண் ேமா? என் தகப்பனார் நின்ெபற்ேறார் ேசாழநாட்
ப்ப

ேகட் , ேசாழன் உதவி ெபற் ப் பைடெய த் த் தம்மீ

நின்தகப்பனார்

வந்தால் நின்ைனக் ெகாைலக்களம் ப ப்பதாக ஆேலாசைன ெசய்தி ப்பைத
என்தாயிடம் ெசான்னார். அஃ என் காதில் உ க்ைகக் காய்ச்சி
ற்றிய ேபா
ந்த ! உடேன நினக்குக் கூடமாய்க் குறிப்பிக்கப் பட்ட .
சுந்தரானந்தன்:-- ஐேயா!
தந்ைதக்குக் ேக

சூழ்வ

பாவதி! இ வைர

ன்ைன யன் டன் வளர்த்

வந்த

உனக்கு அழகாகுேமா?

பாவதி:-- ெகாைலப்பாதகத் தகப்பனாேரா
ேமலானேதயாம். அப்ப யி க்க—

ப்பைதக் காட்

ம் இறந்ெதாழிதல்
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சுந்தராநந்தன்:-- அப்ப யாயின் யான் இவ்விடத்ைதவிட்

ஓ

ெயாளிப்ேபேனல் நீ

ெயன்ைனச் ேசர்த ெலப்ப க் கூ ம்?
பாவதி:-- ஐேயா! எனத ைமத் தைலவேன! நீ கூ வ
ைகயில் ெவண்ெணைய ைவத் க் ெகாண்
ஆண்ேவடம்

ண்

ெநய்க்கைல வா

ளேரா? யான்

வந்ததன்பயைன யறியாேயா?

சுந்தராநந்தன்:-- ஓ! நின்ெனண்ண
உபாயேமயாயி

என்ைன ஆச்சாியம்!

ம், நீ ெயன்ேனா

ணர்ந்ேதன். நீ கூ வ

ேமலான

கூட நடக்கமாட் வாேயா? ேம

ம் நிழ

ம் நீ ம்

இல்லாத அழைல ெவங்காட் ற் ேபாவைத
ெயவ்வா

ெபா ப்பாேயா?

பாவதி:- என் ெப மாேன! எத்தன்ைமயான ெவக்கானமானா ம் நின்ெனா
வரேவ அஃ இனியதாய் மாறிவி ம். நீயில்லாதவிடம் ெதன்றல் சும்
ேதவமாளிைகயாயி ம் அஃ எனக்குக் காேடயாம்! நீயி க்குமிடம் தீப்ெபாறி
பறக்கும் வனேமயாயி ம் அ ேவ ெயனக்கு மிக ம் ரமணீயமான மலர்
மாளிைகயாம்!
சுந்தராநந்தன்:- என் காதற்கிள்ைளேய! பாவதி! நீ ம் நா ம் இந்த மாதிாி
ஓ ப்ேபாவ எனக்குச் சாியானதாகத் ேதான்றவில்ைல. நம் ைடய தமிழ் அகப்ெபா
ளிலக்கணங்களில் தைலவி தைலவ டன் தாய் தந்ைதயைர விட் விட் ப்
ேபாய்வி தல் நியாயெமன் ெசால்லப்பட்
ந்தா ம் என்மனம் அைத ஒப்பவில்ைல.
பாவதி:- ஐேயா! என் யிர்த் தைலவேன! நீ இவ்விட மி ப்ைபயாயின்
நீ ெமன்ைனக் காணப்ேபாகின்றதில்ைல! நீ என் தகப்பனார் வாளிற்கு
இைரயாய்வி வாய்! இ காதிற்பட்ட நின்ெபற்ேறா ம் மனம்
ங்கி யிறப்பார்கள்!
யா ம் உயிர் றப்ேபன்! இவ்வள
ன்பங்க க்கும் நீேய லகாரணனாவாய்!
சுந்தராநந்தன்:- அன்
ெவ த்த வா யிர்த் தைலவிேய! நீ ெசால் வன ெவல்லா
ணர்ந்ேதன். அைவ ம் நியாயேமயாம். இத்த ணத்திற் ெசய்வ இன்னெதன்
ேதான்ற வில்ைலேய! ெதய்வேம! என்ெசய்ேவன்? ேசாமசுந்தர
எனத ைமக் காத

பாவதியின்

லமாய் என்ைனத்

ர்த்திேய! இவ்வா

ண் வ ம் நின்ன ட்

ெசயேல யன்ேறா?
பாவதி:- அதற்குேமார் ஐய ண்ேடா?-ஐேயா! பிராணசுந்தரா! ேநரமாகின்றேத!
சிறி
இ

ேபாதிற்கு

ன் உடன்ேபாக நிைனத்த மனத்ைத மாற்றிவிட்டாேய! ெதய்வேம!

நினக்கு ஏற்குேமா?
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சுந்தராநந்தன்:- ஏ பிராேணசுவாீ! நீ மனவ த்தப்ப தல் ஒழிவாயாக. இேதா யான்
நின் டன் ேபாக ஒ ப்பட்ேடன்! றப்பட்ேடன்! வ வாயாக. ஓ ெசாக்க ங்க
வள்ளேல! அங்கயற்கணம்ைமேய! எம்ைமக் காத்த
ர்!
(பா கின்றான்)
இன்பேம யியற்ைக
வமாக் ெகாண்ட
சேன ேசாமசுந் தரேன
யன்ெபா வ வாப் ேபாந் ள ெவன்ற
னா யிர்த் தைலவி ம் யா ந்
ன்பெமான் ெற
ற்றிடா ெதமக்குத்
ைணவனா யி த்த ன் கடன்காண்
மன்பர ஞான வள்ளேல மகிழ்ந்
ம ைரயில் வாழ்பர சிவேம.

(46)

சுந்தரபாண் யனாெவங் குலத் ட் ேடான்றிச்
ெசாக்க ங்கப் ெப மாேன ெயைனயாட் ெகாண்ட
விந்ைதயிைன யாத னா ந்த நா
ேமவிெயமக் கு
ைணயாய் வ தல் ேவண் ம்
நந் தவழ் ேபசற்கஞ்ச வாவிச் சூழ
னன்கமர்ந்த நாயகேன நந்தங் ேகாேவ
சிந்திக்கத் தித்திக்குந் ேதேன ேவதச்
ெசம்ெபா ேள ெமய்ஞ்ஞான ேதவ ேதேவ.
(4) இராகம்- ாிகல்யாணி. தாளம்- சாப்
பல்லவி
காமேன சுந்தேரச வள்ளேல-காத்த ள்வாய்
அ

பல்லவி

ேசமமார் ம ைரவாழ் சிவபரஞ் ேசாதிேய
யா மிவ் வனஞ்ெசல ெயமக்குநீ ைண ெசய்வாய். (வா)
சரணம்
நித்தநின் மலர்ப்பாதம் பத்தியாய்ப் பணிகின்ேறம்
அத்தேன ெயம்மீ சித்தமி ரங்கி வாய்

(47)
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சுந்தரா நந்தன்யா ந் சந்த பாவதி ம்
அந்தமில் லா ன்ைனச் சந்தத ம்பணிேவாம்
காத்தி யாஅதி காம தகனேன
நாத்தி ெயம யிர் காத்தி யிேவைள
கால ஹரணேன காக்க வி ேவநற்
கால ணர்குதி கா வைளயிைல
கால்கண் மைறமலர் காட் மா ைம
காதல ெவ ைம நீ (வாமேன)
பாவதி :-- என்ன ைமத் தாேய! ேகாமளவல்லீ! தந்ைதேய! ெசவி த்தாேய!
எனா மாடேம! யான் உங்கைள ெயல்லாம் விட் ப் ேபாகின்ேறன்.
ம ப

ம் உங்கைளக் காண்ப

எந்நாேளா?

சுந்தராநந்தன்:--(பா கின்றான்)
ேமகேம நீவிலகாய் ேமலான சந்திரன்ேறா
ேனாைகெயா

தன்

ைடய ெவாளியினால் வழிகாட்ட

(48)

பட்ச டன் ேமகேம பறந்ெதா பக் கம்ேபாவாய்
நட்சத் திரங்கடம நல்ெலாளித்தீ பங்காட்ட
காஞ்சியிைட பார்க்கின்ற கன்னிைக

(49)

பாவதிநின்

ஞ்ேசாைல யி கண்டாய் ெபாற் ைடய மாதரேச!

(50)

ஞ்ேசாைலக் கண்ணம ம் ள்ளினேம ேபாகின்ேற
மாஞ்ேசாைலக் கண்ணம

மானினேம ேபாகின்ேறம்.

(51)

ைவையேய ேபாகின்ேற ம ைரேய ேபாகின்ேறந்
ய்யேன மீனாட்சி சுந்தரேன ேபாகின்ேறம்

(52)

என்ன ைம ேநசர்கா ெளன் ம்ைமக் காண்ேபேமா
ன்னிரவி

ம்மிடத் ச் ெசால்லா

ேபாகின்ேறம்

(53)

ெதன்றேல ேபாகின்ேறந் திங்கேள ேபாகின்ேறம்
மன்றிேல ேபாகின்ேற ம ம் றேவ ேபாகின்ேறம்.

(54)

கூைகேய குழறாேத ெகா யவனம் ேபாகின்ேறங்
ேகாகேம ேககயேம ேகாகிலேம ேபாகின்ேறம்.

(55)

இராப்பா ப் ள்ேளயா மின்ப றப் பாடாேயா
விராய்ப்ேபாக மன ண்ேடல் ேவகமாய் வாராேயா?
விண்ணிடத் ச் ெசல்கின்ற ேமன்ைம
மண்ணடக்கு ெமங்க

சாதகேம

க்குச் சாதகமாய் வாராேயா?

பாவதி:-- (பா கின்றாள்)

(56)
(57)
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என்

ைடய ேதாழியேர ெயன் ம்ைமக் காண்ேபேனா

ெவன்

ைடய கிள்ைளேய ெயைனத்ேத த் திைகப்பாேயா?

ஆவேலாெடன் பாங்கியேரா ட

(58)

தின ம் விைளயா ம்

வாவிேய ெயன்றனில வந்திைகேய ேபாகின்ேறன்.

(59)

மாறாகக் கூ கின்ற மாங்குயிேல ேபாகின்ேறன்
மாறாக வா கின்ற மாமயிேல ேபாகின்ேறன்.

(60)

சுந்தரா னந்தேனா ஞ் சுகமாக வாழ்ந்தி ப்ேப
னந்தவனஞ் சூழ்ம ைர நாயகிேய ேபாகின்ேறன்.

(61)

அங்கயற்க ணம்ைமேய யன் ைடய தைலவெனா
மங்களமாய் நான்றின ம் வாழேவ ய ள் ாிவாய்.

(62)

இ வ ம்:-- ம ைர நகேர! யாங்கள் ேபாகின்ேறம்! நீ வாழ்வாயாக.
[இ வ ம் ேபாகின்றனர்]
-------------அங்கம் - 3 / ஆறாங்களம்
இடம்:-- னிவராச்சிரமம்
காலம்:-- ைவகைற
பாத்திரம்:-- ஞாநதீபர்
ஞாநதீபர்:-- (கட ைளத்

தித் ப் பா கின்றார்)

அ லநித் யாநந்த ஜயனாத பவரகித
சுகுணநிர் மலசுசீ லப்ரபாவ
அத் த சலக்ஷண மேநாஹர சுகந்தமய
ப்ரம்மாதி ேதவலந் திதசித்பத
ம ரம்
வசாகவி *காப்ரசங் கப்ாிய
மகாேம ைகலாஸ ைசலாஸந
மங்களா கரபரம சுத்தசாத் குண்யசிவ
மகிபால கு ஸ்ேரஷ்ட வரபாகிமாம்.
[ஆன்மநாதர் வ கின்றார்.]
ஆன்மநாதர்:- அ ேயன் ஆத்மநாதன் நமஸ்காரம்.

(63)
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ஞாநதீபர்:- அப்பா! ஆத்மநாதா! நீ சீக்கிரமாய்ப் ேபாய் ஸ்நானஞ் ெசய் விட் வா.
இன்ைறக்கு சுதினமா யி க்கின்ற . ஆைகயினாேல உனக்குக் கு கீதாபடநம்
ஆரம்பிக்கலாெமன் ஆேலாசைன பண்ணியி க்கின்ேறன். தாமஸம் பண்ணாமல்
வந் ேச . ராகுகாலத்திற்கு ன்ேன ெதாடங்கேவண் ம்.
ஆன்மநாதர்:- ஆகட் ம். இேதா ஸ்நாநம் பண்ணிவிட்

வந் வி கிேறன்.

(தனக்குள்) கு கீைத நல்ல கிரந்தம்!
[ஆன்மநாதர் ேபாகின்றார்]
[ஆசிரமவாசலற் சுந்தராநந்த

ம்

பாவதி ம் வ கின்றனர்.]

சுந்தராநந்தன்:- யார் ஐயா ேபாகிறவர்? இங்ேக யிப்ப க் ெகாஞ்சந் தி ம்ப
ேவண் ம்.
ஆன்மநாதர்:- நம்ைமப் ேபாகிறேபா
ஐயா! நீங்களிரண்
சீக்கிரம் ெசால்

கூப்பி கிறவன் யார்? - என்ன சமாசாரம்?

ேப ம் யார்? எங்ேக வந்தீர்கள்? உங்க

க் ெகன்ன ேவண் ம்?

ங்கள். நான் ேபாக ேவண் ம்.

சுந்தராநந்தன்:- ஐயா! நாங்கள் இ வ ம் ம ரா ாியி
பைழய ராஜாைவத்

ரத்திவிட் , இப்ேபா

ப்பவர், எங்க

ைடய

சூரேசநவர்மன் என்ற ேசரராஜா

வந்தி க்கின்றான். அவன் ெசய் ங் ெகா ைமயிைனப் ெபா க்க
யாமல் இரவில்
ஒ வ க்குந் ெதாியாமல் நாங்களிரண் ேப ம் ஓ வந் விட்ேடாம். இராத்திாி
வ ம் கண்விழித் த் ங்காமல் வழிநடந்ததனால் மிக ம் கைளத்தி க்கின்ேறாம்.
நாங்கள் இ வ ம் ப த்

இைளப்பா வதற்குச் சற்

இடங்ெகா ப்பீேரல், அதிக

நன்றி ள்ளவர்களா யி ப்ேபாம்.
ஆன்மநாதர்:- ஆனாற் சாி. ெகாஞ்சமி ங்கள். இேதா வ கின்ேறன்.
[ஆன்மநாதர் உட்ெசல்

கின்றனர்.]

சுந்தராநந்தன்:- என் கண்ேண!

பாவதி! உன் தகப்பனாைரக் குறித்

ெசால் யதற்கு வ த்தப்ப கின்றாேயா?
பாவதி:- என நாயகேன! நீெயன்ன வார்த்ைத ெசான்ன ேபாதி ம்
அைவெயல்லாம் எனக்கு ம ர வசனேமயாம். ஆைகயால் இதற்கு நான்
வ ந் வாேனன்?
சுந்தராநந்தன்:- இவ்வள

அறி ள்ள உன்ைனேய நான் என்

ைணவியாய்ப் ெப வதற்கு என்ன ண்ணியஞ் ெசய்ேதேனா?

யிர்த்

இப்ப

யான்
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பாவதி:- சாி, அஃதி க்கட் ம். இப்ேபா

என் ெபயெரன்னெவன்

ேகட்டால்

நான என்ன ெபயர் ெசால்லலாம்?
சுந்தராநந்தன்:- ஏதாவ
நா

ேமதாவ

'சு பன்' என்

'சுந்தரன்' என்

ெசால்

ெசால். என்ெபயர் ேகட்டால்
கின்ேறன்.

[ஆன்மநாதர் தி ம்பிவ கின்றார்.]
ஆன்மநாதர்:- நீங்களிரண் ேப ம் உள்ேள வரலாெமன்
உத்தரவாயி க்கின்ற . வா ங்கள்.
[எல்ேலா ம் உட்ெசல்

ஆசாாியரவர்க

ைடய

கின்றனர்; இ வ ம் வணங்குகின்றனர்.]

ஞாநதீபர்:- தீர்கா ஷ் மான்பவ! உங்கைளப் பற்றிய சமாசாரெமல்லாம் நம் ைடய
சிஷ்யன் லமாய்த் ெதாிந் ெகாண்ேடாம் - மற்ைறப்ப உங்க ைடய நாமேதயங்க
ெளன்ன?
சுந்தராநந்தன்:- என்ெபயர் சுந்தரன்; அவன் ெபயர் சு பன்.
ஞாநதீபர்:- சாி, உங்க

ைடய நாமேதயங்க

ம் அழகாகேவ யி க்கின்றன! இதற்கு

ன்ேன உங்க ைடய ராஜா ம் ராஜ்ஞி ம் நம் ைடய ஆசிரமத்தில் ஏகராத்திரந்
தங்கி ம நாட் ேசாளேதசத்திற்கு நம் ைடய அ மதிப் பிரகாரம் ேபானார்கள்.
அவர்கைளத் ரத்திய பிற்பா ம் இந்தச் சூரேசநவர்ம ைடய கேடாரம் குைறய
வில்ைலயா?
சுந்தரன்:- சுவாமிகாள்! அவன் ெசய் ம் அநீதங்கைளக் குறித் யான் ெசால் வ
அவ்வள சாியானதன் . ஏெனன்றால் யான் ர்வ ராஜாவிற்கு ேவண் யவன்.
இப்ேபா என் டன் வந்தி க்கிற சு பேனா தற்காலத் ள்ள சூரேசந வர்ம க்கு
ேவண் யவன்.அவனிடம் ேவண் ெமன்றாற் ேக ங்கள்.
சு பன்:- சுவாமிகேள! எங்கள் ராஜா சூரேசநவர்மர் எவ்வளேவா நியாயமாய் எங்கள்
ேசரேதசத்தில் அரசாண் வந்தார். அப்ப யி ந்தவர் பாண் யேதசத்ைதச்
ெசயித்த டேன குணம் மாறி அநியாயஞ் ெசய்யத் ெதாடங்கிவிட்டார். தல் த ல்
ந்தியி ந்த ராஜா சற்குணைன ம் அவன் மைனவிைய ம் சிைறச்சாைலயிேல
யிட்டார். அப் றம் அந்தராஜா சற்குணன் மகைன அவ ைடய தாயார்
தகப்பானாேரா ைவயாமல் ேவ சிைறச்சாைலயில் ைவத்தார்! பிறகு
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சற்குணைன ம் அவன் மைனவிைய ம் காட் ல் ரத்திவிட்டார். அதன் பிற்பா
அவன் மகன் சிைறச்சாைலயி
ப்பவைன ங் ெகால்லத் தைலப்பட்டார்!
ஞாநதீபர்:- ஆகா கா கா! மகாபாபம்! பரமசண்டாளன்! பதிதன்!(ெமௗனம்) இவற்றிற் ெகல்லாம் நாம் என்ன பண்ணலாம்? சகல ம் சிவாக்ைஞ!அந்தப்பாதகைனப் பற்றி ெயான் ம் நாம் இனிேமற் ேபசேவண்டாம்--சாி.
இ க்கட் ம். நீங்கள் இ வ ம் இப்ப நித்திைர கூட இல்லாமல் ராத்திாி காலத்திேல
ெயா வ க்குந் ெதாியாமல் ஓ

வ வாேனன்?

சுந்தரன்:-- ெபா
வி ந்தால் எங்க ளி வைர ம் ெகால்லப்ேபாகிறதாக அரசன்
ெசால் ய சங்கதி ெயங்கள் காதிற்பட்ட . உடேன யாங்கள் ஒ வெரா ஞ்
ெசால்லாமற் றப்பட் வந் விட்ேடாம். நீங்கேள ெயங்க க்கு அைடக்கலம்.
ஆைகயால் எங்கைளக் காத் ரக்ஷிப்ப தங்ைளப் ெபா த்த .
ஞாநதீபர்:--அதற்கு நீங்கள் ேயாசைன ெசய்யேவண் வதில்ைல. நம் ைடய
சிஷ்யன் ஆத்மநாதன் வந்த ம் உங்கள் இரண் ேபைர ம் ேசாளேதசத்தி
க்கும்
உங்கள் ராஜா சற்குண பாண் யனிடேம ய ப் கின்ேறாம். பயப்படா தி ங்கள்!
சகுபன்:-- க ணாநிதியாகிய தங்கைளச் சரணமைடந்த பிற்பா ம் எங்க

க்குப்

பய ண்டாகுேமா?
ஞாநதீபர்:--அைவெயல்லாம் சாிதாம். நீங்கள் ேநற்றிராத்திாி ெயல்லாம்
நித்திைரயில்லாமல் வழி நடந்ததனாேல ங்க க்கு அ ப்பாயி க்கக் கூ ம்.
ஆைகயால் நீங்களிரண் ேப ம் நம்ேமா வா ங்கள். உங்க க்கு ஒ வி தியிடந்
த கின்ேறாம். அவ்விடத்தில் நன்றாய் அ ப்பாற நித்திைர ெசய் ங்கள். இன்
சாயங்காலேம உங்களி வைர ம் ேசாளராஜ்யத்திற்கு அ ப் ேவாம்.
இ வ ம்:-- இேதா வ கின்ேறாம்.
[யாவ ம் ேபாகின்றனர்]
ன்றாம் அங்கம்
----------------

ற்றிற்

78
அங்கம்-4 /

தற்களம்

இடம்:-- பாண் னரண்மைன
காலம்:-- காைல
பாத்திரம்:-- சூரேசநன்
சூரேசநன்:-- (தனக்குள்) நாம் இனிேமல் தாமசெமன்பேத ெசய்யக்கூடா .
ேரந்திரேசாழன் நம் ைடய ேதசத்தின் மீ பைடெய த் வ வதற்காகத் தக்க
ஏற்பா கள் ெசய் வ கின்றாெனன் ேகள்விப்பட்ட பிறகும் நாம் ஒன் ம்
ெசய்யாதி ப்ப சாியானதன் . நா ம் தக்க ஏற்பா கள் ெசய்வதற்கு இப்ெபா ேத
ெதாடங்க ேவண் ம். நாம் நிைனத்த ேபாலேவ அவ ம் பைடெய த்
வரப்ேபாகின்றான். ஆைகயால் நா ம் நம் ைடய அந்தரங்க எண்ணத்ைத
இன்ைறக்ேக நிைறேவற்றிவிடேவண் ம். அப் றம் ேமல் நடக்கப்ேபாகிறைதப்
பார்த் க் ெகாள்ேவாம்.
[ேசவகன் வ கின்றான்]
ேசவகன்:--மகாராசா! சிைறகாவக்காரர்கள் இரண் ேபர் வாச ேல வந்தி க்கிறாக.
சூரேசநன்:-- அவர்கைள யிங்ேக வரச்ெசால்.
ேசவகன்:-- மகராசா! அப்ப ேய.
[ேசவகன் ேபாகின்றான்]
சூரேசநன்:-- நாம் அவர்க க்காக்ச் ெசால் ய
அவர்க ம் வந் விட்டார்கேள!!

ப்ப ேவண் ெமன்

எண்ண ம்

[காவலாளர் வ கின்றனர்.]
இப்ப , சமீபத்தில் வா ங்கள். என்ன சமாசாரம்? ெசால்

ங்கள்.

தற்காவலாளன்:-- மகாராசாேவ! நடந்த சங்கதிைய நாங்க என்னாண்
ெசால்ேவாம்! எங்க காவ
ந்த ராசாமகன் சுந்தராநந்தன் ேநற்றிராவிேல
சிைறயி ள்ள மதிேலறி உடம்ெபல்லாம் காயப் ப த்திக்கிட் ெவளிேய ஓ னான்.
குதிச்ச டேன காதிேல சத்தங்ேகட் ச்சு. உடேன நாங்க ெவளிேய வந் பார்த்தா
இந்தப் பய ஓ னான்! உடேன நாங்க ம் அவைனத்ெதாடர்ந் கிட்ேட ஓ ேனாம்.
அவேனாட நாங்கேளாடக் கைடசியிேல அவைன ெவகுெதாைலேபாய்ப் பி ச்ேசாம்.
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உடேன அவன்ைகயிேல என்னேவா ெவாண் வச்சுக்கிட் இேதா நிக்கிறாேன
இவைனக் காயப் ப த்திப் ேபாட்டான்! உடேன எங்க க்கும் அவ க்கும்
சண்ைடநடந்திச்சு. அந்தச் சண்ைடயிேல நாங்க அவைனக்ெகாண் ேபாட்ேடாம்.
அ க்காக மகாராசா! எங்கைள மன்னிக்க ேவ ம்.
(பாதங்களில் வி கின்றனன்.)
சூரேசநன்:--அேட! எ ந்தி ! அவைன ேயா ப்ேபாக விட்

விட் வந்

ெபாய்ெயல்லாம் ேபசுகின்றாயா?
இரண்டாங்காவலாளன்:-- இல்ைல,இல்ைல.மகராசா! நாங்க ெபாய்ேபசவில்ைல.
நீங்க ேவ மிண்டா ம் வந் அந்தப் பய ஏறிவி ந்த மதிைலப் பா ங்க. அவன்
உடம்பிேல காயப்பட் ரத்தம் சிந்தின கூடத் ெதாி ம்! மகராசா!
சூரேசநன்:-- நிஜந்தானா?
( தற்காவலன் எ கின்றான்.)
தற்காவலாளன்:-- ஆமாம் நிசந்தான். மகராசா! நாங்க அவன் தைலையக் கூடக்
ெகாண்டாந்தி ப்ேபாம்.
சூரேசநன்:-- சீ, சீ! அ

கூடா .

இரண்டாங்காவலாளன்:-- அ தான், மகராசா! நாங்க எங்ேக ஊரா க்குத்
ெதாிஞ்சிட்டா என்னவாவ கலகங் கிலக ண்டாகுேமாண் பயந் அங்ஙேன
தாேன குளிெவட் ப் ைதச்சுப் ேபாட்டம்! ேதாண் த் தைலையக் ெகாண்டாரச்
ெசான்னாக் ெகாண் க்கிட் வாரம்.மகராசா!
சூரேசநன்:-- அைவெயல்லாமி க்கட் ம். அேட! இந்தச் சங்கதி

ரா க்குத்

ெதாியாேத?
இ வ ம்:-- ெதாியேவ ெதாியா , மகராசா!
சூரேசநன்:-- சாிதான். நீங்கள் இ வ ம் இப்ேபா ேபாங்கள். இைதக் குறித்
அப் றம் ேபசிக்ெகாள்ளலாம். மந்திாி சுசீலர் வ கிற சமயமாயிற் .

நாம்

(சிைறக்காவலாளர் ேபாகின்றனர்.)
(தனக்குள்) இப்ேபா
ஆனா

ம் இஃ

இவர்கள் ெசய்த

ஊரா க்குத் ெதாிந்

நமக்கு நல்லதாய்த்தான் ேதான் கின்ற .

விட்டால் என்ன ெசய்கிற ?(ெமௗனம்)

ஜனங்கள் ஏற்கனேவ நம்ைமக் 'ெகா யன்' 'ெகா யன்' என்
ேகள்விப்ப

கின்ேறாம். இப்ேபா

ெசால்

வதாகக்

இந்தச் சங்கதி ம் அவர்கள் காதில் ப மானால்
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இதற்ெகன்ன ெசய்யலாம். கிண ெவட்டப் தம் றப்பட்ட ேபாலாயிற்ேற!-(ெமௗனம்) ேநற்றிர நாம் கண்டகனைவ நிைனக்கும்ேபா உடம் ந ங்குகின்றேத!
ேரந்திரேசாழன் நம்ைமக்கா ல் விலங்கிட் ச் சற்குணவ தியின் ன் நி த்தி
யி ப்பதாகக் கண்ேடாேம! அப்ப
[ெசவி

ம் ேநாிடக்கூ ேமா?--

வ கின்றாள்.]

ெசவி :-- (அ

ெகாண் ) மகாராஜா! நம

குமாாி

பாவதிையக் காேணாம்.

சூரேசநன்:--(பிரமித் ) ஆ! என்ன!
[ேகாமள வல்

வ கின்றாள்.]

ேகாமளவல் :--(அ

ெகாண் ) ஐேயா!

பாவதி! ேநற்றிராத்திாி நான்

கண்டகனா நிஜமாய்விட்டேத! என்ன ைம மகேள! நீ ெயவ்விடம் ேபானாய்?
உன்ைனக்காணாமல் ஒ

நிமிஷமாவ

என் உயிர் நிற்குேமா?— ஆ! ெதய்வேம!

இப்ப ச் ெசய்வ

உனக்குத்தகுேமா?--- மீனாட்சீபரேதவேத! உன்சந்நிதாநத்தில்

இப்ப

ண்ேடா? எனக்ெகாேர மகளாயி ந்த

நடப்ப

ேநற்றிராத்திாி ெயா

ெபாிய தம்

க்கிக்ெகாண்

பாவதி! உன்ைன

ேபாவதாகக் கனாக் கண்ேடேன!

ஓ! அப்ப ேய! தான் ஒ ேவைள நடந் விட்டேதா?
(ெமௗனம்)
(இரங்கிப் பா கின்றாள்)
ெபான்னைனய ெவழின்மாேத க
பாவதிெயன்
தல் ேசர
மன்னவன்தன் காதல்வயின் ைளத்திட் மகிழ் த்
மணம் பரப்பிக்
கன்னன்ெமாழிச் சாெறா குங் கவி ைடய கனிேயெயன்
கண்ேபால் வாேள
ெயன்ன ைம மகளாய நிைனயிழந் ம் யான்தனிேய
யி ப்ப ேதேயா!
திங்கெள
கத்தாேள ெதவிட்டாத ெதள்ள ேத
ேதன்ேபால் வாேள
சங்கெம ங் களத்தாேள நீலெம ங் ேகாலவிழித்
ைதயால் ெசய்ய

(64)
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தங்கெம ம் ரத்தாேள காந்தெள ங்கரத்தாேள
தைகேசர் மாேன
ெசங்கு த வித
பாவதிேய ெயவ்விடத் ச்
ெசன்றாய் ெசன்றாய்?

(65)

ெசவி :-- ஐேயா! உடம் ெசௗக்கிய மில்லாைமயினாேல ேநற்
ஞ்ேசாைலக்குக் கூடப் ேபாகவில்ைலேய!-- பாவதீ!
ஓ! உன் ப க்ைகயைற நீ யில்லாைமயால் ெவறிச் ெசன்
சூரேசநன்:--

பாவதீ! எங்ேக ேபானாய்?-ேபாய் விட்டேத!--

ண் கூக்குரற் ேபாடாதீர்கள்! நன்றாய்த் ேத னீர்களா!

ேகாமளவல் :-- ேத
லம்பிக்ெகாண்

நீ

ம் காேணாம். ஐேயா! ெதய்வேம! இந்த மாதிாி நாங்கள்

ப்பைதக் ேகட் ம் உனக்கு இரக்கமில்ைலேயா?-மீனாட்சி

சுந்தேரசுவரா! உன்ைன ஒ நாட் கூடத் தவறாமல் தாிசனம் பண்ணினதன் பலன்
இ தாேனா! இ தாேனா!!- ஐேயா! அவ ைடய ேதாழிகைளக் கூட் வரப் ேபான
ஆ ம் வரவில்ைலேய! (இரங்கிப் பா கின்றாள்.)
எத்தைனேயா தவம் ாிந் மியம்ப ம்பன்
ேனான் கல்உன் ென த் ம்ெபற்ற
த்தமி பாவதிேயா ெயா ெமாழி
ைறயாெதங் ெகாளித்திட்டாேயா?
அஞ்சுகேம கிஞ்சுகேம யன்
பாவதிேய ய ளி லார்ேபாவ்
வஞ்சகேம நீ ாிந் அைறந் நின்

(66)

வ த்தெவைம

மனங்ெகாண் டாேயா?

(67)

[சூரேசநன் ேபாகின்றான்.]
ெசவி :- தாேய! நாம் இப்ப ப் லம் வதிற் பிரேயாசனமில்ைல. எல்லாவற்றிற்கும்
அம் ஜாட்சி ம் கநகமாைல ம் வரட் ம். அவர்களிடம் விசாாிப்ேபாம். அ வைரயிற்
சற் விசனப்படாம
க்கேவண் ம்.
ேகாமளவல் :- ஐேயா! நீ ெயன் விசனத்ைதக் ெகாஞ்சம் கூட அறியாமற்
ெசால் கின்றாேய! ேநற்றிராத்திாி ஒ சாமமட் ம் என்ேனா ேபசிக்
ெகாண்
ந் விட் அப் றம் ப க்ைக யைறக்குப் ேபானாள். அவ்வள தான். அதன்
பிற்பா இப்ெபா
தான் நீ ெசால் யபின் பார்த்ேதன். அவைளக் காேணன்! என்ன
ெசய்ேவன்! என்ன ெசய்ேவன்!!
[அம் ஜாட்சி ம் கநகமாைல ம் வ கின்றனர்.]
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ெசவி :- அேதா அம் ஜாட்சி ங் கநகமாைல ம் வந் விட்டார்கள். இப்ெபா
அழேவண்டாம். ெகாஞ்சம் ேபசாதி ந்தால் நல்ல .
அம் ஜாட்சி:- என்ைன வ ம்ப
அவ்வள

ெசால்

ய

ப்பினீர்களாேம! என்னத்திற்கு

அவசரம்? என்ன காாியம் இப்ேபா ? - என்னேவா ேபா

கநகமாைல:-

க்கிறீர்கேள!

பாவதி ெயங்ேக காேணாம்? உடம் ெசௗக்கியமா யி க்கின்றாேளா

இல்ைலேயா?
ேகாமளவல் :- ஐேயா உங்க

க்ெகான் ந் ெதாியாேதா?

ெசவி :- தாேய! ெகாஞ்சம் ெபா த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ஏண் ! அம்மா!
அம் ஜாட்சி! உனக்கு என்னவாவ

பாவதிையப் பற்றித் ெதாி மா? ேநற்றிராத்திாி

யி ந்தவைள யின்

பார்த்தாற் காேணாேம!

ெபா

வி ந்

அம் ஜாட்சி:- இெதன்ன! ஆச்சாியமாயி க்கின்றேத!
ேகாமளவல் :- ஓ!

பாவதி! உன்ைன ம ப

ம் காண்ேபேனா!

கநகமாைல:- (அ
ெப
ச்ெசறிந் ெகாண் ) அம் ஜாட்சி! இ
கனவி ங் காணாத சமாசாரமா யி க்கிறேத!

என்ன!

அம் ஜாட்சி:- (ெப
ச்ெசறிந் ) பாவதி! பாவதி! யாங்கள் உன்ேனா
ேபசிக்ெகாண் அ பவித்த பாக்கியம் இவ்வள தாேனா! இவ்வள தாேனா!!
[இரங்கிப் பா கின்றாள்)
உைமயவடன் ன ளாேல தித்தி
பாவதிேய
யிைமயவ மறியாத வின்ன ேத ெயழி டேன
சுைம மினி ேதா
வாய்க் கலந்தசுைவக் க ம்ேபநீ
ெயைமயலவந் தி க்கும்வண மியற் தனால் ேநேரேயா?

(68)

கநகமாைல:- (இரங்கிப் பா கின்றாள்.)
அன் கு

ெகாண்டவேள யானந்தப்

யின்

பாவதிேய ெயவ்விடத் ச் ெசன்றாேயா?

கன்னிைக

ங்குயிேல?

பாவதிேய காமன்ெவன்றிக் ெகா ேயெய

(69)
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மின்ன ாிந் ேதகி வா ெனம்ெமதிர்நீ ேதான்றாேயா?
உ க்கியிட்ட ெபாற்ெகா ேய ெயாண்
யி க்குமிடஞ் சற்ேற

தல்

(70)

பாவதிநீ

ெமமக்குைரக்கக் கூடாேதா?

ேகாட்ைடயிைனச் சுற்றிநின்ற ேகாத

ங் காவனேம

வாட்டடங்க ணான்மீட் ம் வந்தி த

ண் ெகாேலா?

(71)
(72)

ேகாமளவல் :- (இரங்கிப் பா கின்றாள்.)
தாயாகு ெமன்னிடத் ன் றண்கு த வாய்திறந்
ேவயார்ேதாட் ெபண்மயிேல ேவண் ெமாழி ேபசா
தீயாாி ெனங்ெகாளித்தாய் சீற க ேணா மா
ேவேயயிஃெதன்ைனெகாேலா ெவன்மகேள! என் மகேள!!

(73)

என்னினிய ெபண்ண ேத ெயங்ெகாளிந்தா ெயங்ெகாளிந்தாய்
ன்

ெமழிற்ேறாகாய் ெசால்வா ெயா ெமாழிேய.

(74)

ஐேயா மறந்தைனேயா! ஐேயா பறந்தைனேயா!
ஐேயா

றந்தைனேயா! ஐேயா விறந்தைனேயா!

(75)

[சூரேசநன் வ கின்றான்.]
சூரேசநன்:- நீங்கள் சற் அழாதி ங்கள். பதற ேவண்டாம். நான் இப்ெபா ேத
ேசவகர்கைள நாலாபக்க ம் அ ப்பித் ேதடச் ெசான்ேனன். மந்திாி சுசீல க்கும்
ஆள ப்பியி க்கின்ேறன். அ வைரக்குங் கூக்குரற் ேபாடாதி ங்கள்.
[யாவ ம் ேபாகின்றனர்.]
--------------------------அங்கம் - 4 / இரண்டாங்களம்
இடம்:- நயவசநன்
காலம்:- பிற்பகல்
பாத்திரங்கள்:- நயவசநன், சிலகனவான்கள்
தற்கனவான்:- ஏன்? ஐயா! நயவசநேர! இந்த சூரேசநவர்மன் என்ன இப்ப க்
ெகட்ட ெதாழில்கள் எல்லாஞ் ெசய்ய ஆரம்பித் விட்டான்? அவன் ெசய்கிற ெதான் ம்
நன்றாயி க்கவில்ைலேய!
நயவசநன்:- ஆமாம்! என்னெசய்கிற ! நா க்குநாள் அவன் ெகா ைம
யதிகப்ப கின்றேத ெயாழியக் குைறகிறைதக் காேணாம்!
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இரண்டாங்கனவான்:- இப்ெபா
மாத்திரம் எல்லா ம் "என்ன ெசய்கிற என்ன
ெசய்கிற !" என் ெசால் ங்கள். அப்ெபா ேத நான் ெசான்னப ேகட்
ந்தால்
எல்லாஞ்சாியாய்ப் ேபாயி க்கும்!
ன்றாங்கனவான்:- எல்லா மாய்ச் ேசர்ந் காாியத்ைதக் ெக த்தீர்கள்!
இப்ெபா
கிடந் ஒ வைர ெயா வர் பார்த் விழி ங்கள்!
தற்கனவான்:- எல்லாஞ் சுந்தராநந்தைனக் ேகட் ச் ெசய்யலாெமன்
ெசான்னேபா , நீங்கள் தாேம சாி சாிெயன்
இப்ேபா ேபசவந்தீர்கேள! இப்ப
ெசால் கிற தாேன!

ஒத் க் ெகாண்

நடக்குெமன்

நயவசநர்

ேபசாதி ந் விட்

ெதாிந்தி ந்தால் அப்ெபா ேத

இரண்டாங்கனவான்:- சுந்தராநந்தைனக் ேகட்டதிேல ெயன்ன பிசகு? அவன் தான்
நயவசநர் தம்மிஷ்டப்ப
தவெறான் மில்ைல.

ெசய்யட் ெமன்

ெசால் விட்டாேன! அவன் ேபாிேல

ன்றாங்கனவான்:- எல்லாம் இந்த நயவசநராேலேய வந்தன. அப்ேபாேத என்
எண்ணப்ப

விட்

ந்தால் இப்ப

ெயல்லாம் அநியாயம் ஏன் நடக்கும்?

தற்கனவான்:- அப்ப ெயன்ன ஐயா அநியாயம் நடந் விட்ட ?
இரண்டாங்கனவான்:- நம் ைடய சற்குண வ திக்காகச் ேசாழன் ேரந்திரன்
பைடெய த் வரப்ேபாகின்றா ெனன்ப ேகட் இந்தச் சூரேசநன் நம் ைடய
சுந்தராநந்தைனக் ெகான் வி வதாகத் தீர்மானித் விட்டானாம். இைதவிட
அநியாய ம் ெகா ைம ம் ேவெறன்ன ேவண் ம்?
நயவசனன்:- ஐேயா! கனவான்கேள! நடந்த ெகா ைம அவ்வள தான் என்
நிைனயாதீர்கள். அதற்கு ேம ம் நடந் விட்ட ! நடந் விட்ட ! நம் ைடய
சுந்தராநந்தைனன்றாங்கனவான்:- என்ன? என்ன? நம் ைடய இளவரசன் சுந்தரா நந்த
ெகன்ன?
நயவசநன்:--ஐேயா! உமக்கு யான் எப்ப ச் ெசால்
இரண்டாங்கனவான்:-- பாதகமில்ைல. ெசால்

ேவன்.

ஞ் ெசால்

ம். சீக்கிரம்!

க்
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நயவசநன்:-- ஐயா! இந்தப் பாவி சூரேசநன் நம் ைடய சுந்தராநந்தைன ேநற்றி
ராத்திாிக் ெகான் விட்டான்! ெகான் விட்டான்!!
ன்றாங்கனவான்:-- அப்ப யா ெசய்தான்? இனிேமல் ஒ

நிமிஷமாவ

தாமதிேயன்! இேதா! பா ங்கள்! அந்தப் பாதகைன நான் ெகான் வி கின்ேறன்!
உங்கள் ேபச்ைச யினிக் ேகட்கேவ மாட்ேடன்! இந்தச் சூரேசநவர்மைனத் ெதாைலத்
விட் த்தான் ம ேவைல பார்ப்ேபன்!
[

ன்றாங்கனவான் ேபாகின்றான்]

நயவசநன்:-- இப்ப ெயல்லாந் ேதான்றினப க் குதிப்பீர்க ெளன்
உங்களிடஞ் ெசால்லக் ெகாஞ்சம் ேயாசித்ேதன்!
தற்கனவான்:-- இவர்க ெளப்ேபா மிப்ப த்தாேன! ஆழ்ந்
பண் கிறதில்ைல. ஹா! ஹு! என் குதிக்கத்தான் ெதாி ம்.

தாேன யான்

ேயாசைன

இரண்டாங்கனவான்:-- சாிதான். உங்கள் ேபச்ைசக்ேகட்டால் எல்லாக் காாிய ம்
ெவகு சீக்கிரத்தில்
ந் வி ம். நீங்களிரண் ேப ம் இப்ப ேய
ேபசிக்ெகாண்
ங்கள்! இந்தச் சமாசாரத்ைதக் ேகட்ட
தல் எனக்கு இங்ேக
இ க்கத் ேதான்றவில்ைல! யா ம் ேபாகின்ேறன்.
[இரண்டாங்கனவா

ம் ேபாகின்றான்]

தற்கனவான்:-- இெதன்ன? இவர்களிப்ப

யாரம்பித்

விட்டார்கள்!

ஏைனயா? நயவசகேர!
நயவசநன்:-- ஆமாம். அதற்கு நாெமன்ன ெசய்யக்கூ ம்? நாேனா
சூரேசநவர்ம க்கு ேவண் யவன். ஆைகயால் நானிந்த விஷயங்களில்தைலயி கின்ற
சங்கதி யரச க்குத் ெதாியாதி க்க ேவண் ேம என் ஏக்கங்ெகாண்
க்கிேறன்.
தற்கனவான்:--(தனக்குட் பா கின்றான்.)
நன்ேற

ம

ெசயல்! நன்ேற

ெபான் தேல ேமலாமிப் ல்

ம

ெமாழி!

ைரகள் ேபச

ம்!

(76)
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இவர்கள் தங்கள் எண்ணத்ைதச் ெசய்

த்தாற் சாிதான். மற்ைறப்ப

தவறிவிட்டா ெலன்ன ெசய்கிற ?
நயவசநன்:-- ப கிறார்கள் அவஸ்ைத! நமக்ெகன்ன? நம் ைடய ேயாசைனையத்
தான் ேகட்கமாட்ேடா ெமன்

ேபாய்விட்டார்கேள! அைதக் குறித்

நாம் ஏன்

கவைலப்படேவண் ம்? (பா கின்றான்)
ஒற் ைம யின்ெறனி ற்ற ெசய்ெதாழில்
குற்றமாய்
ந்தி ங் குைற மாயி ம்
பற்றிேமற் ெகாண்டன பாறிப் ேபாயி
ெமற் நீர்த் திைர லா
[

லகி ெனன்பேவ.

(77)

ன்றாங்கனவான் மீட் ம் வ கின்றான்.]
தற்கனவான்:-- ஏன்? ஐயா! ேபானீேர! என்ன சங்கதி? தி ம்பி வந்தீர்!
ன்றாங்கனவான்:-- ஓ! நயவசநேர! ஓ வா ம்! எ ந்தி ம்! குதிப்ேபாம்!வா ம்!

நயவசநன்:-- ஏன்? உம் ைடயகாாியம்

ந் விட்டேதா ? என்ன?

ன்றாங்கனவான்:-- இல்ைல , இல்ைல. ேவ சமாசாரம்.
தற்கனவான்:-- ேவேற ெயன்ன சமாசாரம்? என்ன?
ன்றாங்கனவான்:-- நாம் ெசய்யாத ேபாதி

ம் சுவாமி சுந்தேரசுவரராவ

ெசய்வாேரயன்ேறா? அவ க்குங் கூடவா கண்களில்லாமற் ேபாய்வி ம்! ஹும்
இவ்வள ம் ேவண்

மந்தக் ெகாைலப் பாதக

நயவசநன்:-- என்ன ? ேசாழன் பைடெய த்

க்கு!
வந்

விட்டாேனா ?

ன்றாங்கனவான்:-- அ
மில்ைல. ேவ சங்கதி. எ ந்தி ம்! களிக்கூத்தா ம்!
அப் றஞ் ெசால் கின்ேறன்.
தற்கனவான்:- என்ன சங்கதி? ெசால்

ேம!
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ன்றாங்கனவான்:-- அரசன் மகள் பாவதிையக் காணவில்ைலயாம். ஏேதா
க்கிக்ெகாண் ேபாய் விட்டதாம்! அவ்வள தான் சமாசாரம்.

தம்

நயவசநன்:-- ஈெதன்ைன? ேவ க்ைகயாயி க்கின்றேத! நிஜந்தானா?
தற்கனவான்:-- இப்ப

ெயல்லாம் அநியாயஞ் ெசய்தால் ெதய்வந்தான்

ெபா க்குேமா? (பா கின்றான்)
மங்ைக பாகனார் மாமதி ேவணிய
ெரங் க ம்விழி ேயய்ந்த விைறவனார்
ெபாங்கு ம்மநி யாயத்ைதப் ேபாக்கிலார்
தங்கி நிர்பர்ெகால்? தண்ண ளில்லர்ெகால்? (78)
ன்றாங்கனவான்:-- அ தான் ெதய்வ ம் ெபா க்கவில்ைல!
நயவசநன்:-- அப்ப யாயின், நான் அரண்மைனக்குப் ேபாய்த் ெதாிந் ெகாண்
வ கின்ேறன்.
தற்கனவான்:-- சாி, இப்ேபாெதனக்கும் ேபாகேவண் ம்.
ன்றாங்கனவான்:-- நா

ம் வ கின்ேறன். இ ம். ேபாகலாம்.

நயவசநன்:-- நீங்கள் எல்ேலா ம் இன்ைற யிர வா ங்கள். எல்லாம் ேபசுேவாம்.
நான் ேபாய்ச் சகல சங்கதிகைள ம் பற்றி விசாாித் க் ெகாண் வந் வி கின்ேறன்.
மற்ைறயி வ ம்:-- சாி. அப்ப ேய ெசய்ேவாம்.
[யாவ ம் ேபாகின்றனர்.]
-------------அங்கம் - 4 /
இடம்:- பாண் யனரண்மைன
காலம்:- பிற்பகல்
பாத்திரங்கள்:- சூரேசநன், சுசீலன்

ன்றாங்களம்
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சுசீலன்:- அஃெதான் ம் நாம் பதறக் கூடா . ெகாஞ்சம் அைமதிேயா
ேவண் ம்.

க்க

சூரேசநன்:- இஃெதன்ைன? நம்பக்கூடாததா யி க்கின்றேத! இராத்திாிப்
ப ைகயைறயி
எவ்வள
ெசால்

ந்தவைளப் ெபா

வி ந்

பார்த்தாற்காேணா ெமன்றால்

ஆச்சாியமா யி க்கின்ற ! யாைரக் ேகட்டா
கின்றார்கேள ெயாழிய ேவெறன் ஞ் ெசால்

ம் "ஆ அப்ப யா?" என்
கின்றார்களல்லர். ஏன்?

சுசீலேர இதற்ெகன்ன ெசய்யலாம்? - இந்த ரார் விஷயத்தில் நியாயெமன்பேத
பார்க்கப் படா . இ க்கட் ம், எல்லாவற்றிற்குஞ் ெசால்
சுசீலன்:- ேத ெகாண்

கின்ேறாம் அவர்க

க்கு!

வரப்ேபான ேசவர்கள் வரட் ேம! எல்லாச் சங்கதி ந் தாேம

ெதாி ம். பத வாேனன்?
சூரேசநன் - ஓ! சுசீலேர! எமக்குத் ேதான் கிற மட் ல், இந்த ஊாிேல தான்
யாராவ இராத்திாியில் அவன் ங்கும்ேபா அவைளத் க்கிெகாண் ேபாய்
எங்ேகயாவ ெகான்
ைதத் விட்டார்கேளா என் சந்ேதகமா யி க்கின்ற . இ
மாத்திர

ண்ைம ெயன்

ெதாிந்தால், ெதாிந்த அந்த விநா யிேலேய ஊர்

வைத ம் அக்கினி பகவா

க்கிைரயாக்கி வி ேவாம்.

சுசீலன்:- தாங்கள் சந்ேதகப்ப கிறப ேய சில ெகாைலகாரப் பயல்கள் இந்த
காாியஞ் ெசய்தி ந்தா ம் அரசராயி க்கிற தங்க க்கு ஊர்
வைத ம்
ெபாசுக்கிவி வ அழகன்ேற! தாங்கள் குற்றவாளிளைகத் தாேம தண் க்க ேவண் ம்.
சூரேசநன்:- எமக்குக் ெகா ங்ேகாள் மன்னன் என் ேபர் வந்தேபாதி ம்
பாதகமில்ைல. அவர்கைளக் ெகால்லாமல் விடமாட்ேடாம். சந்ேதகப்பட்வர்கைள
மாத்திரஞ் சித்திரவைத ெசய்ேவாம்.
(நயவசந்நன் வ கின்றான்.)
சுசீலன்:- அேதா நயவசநர் வ கின்றார்.
சூரேசநன்:- ஏ! ேசவகா!
நயவசநன்:- மகாராஜா அவர்க
ேசகவன்:- மகராசா!சித்தம்.

க்கு அ ேயன் நயவசநன் வந்தனம்.

89
சூரேசநன்:- இந்த நயவசநப் பயைலப் பி த் அ த் க் கட்
சிைறச்சாைலயிேல யி . நயவசநனாம்! இவன் நயவஞ்சகன்!

விலங்கிட் ச்

ேசவகன்:-நயவசநைரயா?
சூரேசநன்:-ஆம்! இந்த நயவஞ்சகப் பயைலத்தான்!
[நயவசநைன உைதக்கின்றான்]
சுசீலன்:-(தனக்குள்) இஃெதன்ன? விேநாதமா யி க்கின்றேத!
நயவசகன்:-அப்ப

மகாராஜா அவர்க

ெசய்யவில்ைலேய! அப்ப

க்கு விேராதமாக அ ேயன் ஒன் ஞ்

யி க்க என்ைன

ேண தண் ப்பாேனன்?

குரேசநன்:-என்னடா! ேசவகா! சும்மா நிற்கின்றாய்! இவன் இப்ப த்தான்
ேபசுவான். நீ உன் காாியத்ைதப் பாரடா.
[ேசவகைன

ைதக்கின்றான்]

ேசவகன்:-இேதா! உத்தர ப்ப
[நயவசநைன அ த்

ெசய்கிேறன் மகராசா!

விலங்கி கின்றான்]

நயவசகன்:-ஐேயா! அ ேயன் ஒ

பாவ ம் அறிேயேன!

சுசீலன்:-ஈெதன்ன! நிஜந்தானா? நான் இ வைரயி

ம் விைளயாட் ற் காயி

ெசய்கிறீர்க ெனன்றன்ேற நிைனத்ேதன்! என்ன? இப்ப

ஞ்

இவ்விடத்திேலேய விபாீதஞ்

ெசய்ய ஆரம்பித்தல் சாியானதாகத் ேதான்றவில்ைலேய!
சூரேசநன்:-ஓ! சுசீலேர! தாங்கள் இந்த விஷயங்களிெலல்லாம்
தைலயிடாம
க்கும்ப ேகட் க் ெகாள்கின்ேறாம். ெகாண் ேபா
சிைறச்சாைலக்கு.அப் றம் இைதக் குறித் விசாாித் க் ெகாள்ேவாம்.
சுசீலன்:-(தனக்குள்) அரச க்குப் ெபண்ைணக் காணாைமயாற் ைபத்தியம்
பி த் விட்ட ேபா ம். இப்ெபா ேத யிப்ப யி ந்தால் அப் றம் ேசவகர்கள் வந்
காேணாெமன் ெசால் விட்டால் அப்ேபா அரச ைடய குணம்
எப்ப யி க்குேமா? ஈசேன! இ

ன் லீலா விேசஷேமா?

குரேசகரன்:-சீக்கிரங் ெகாண் ேபா. தாமதஞ் ெசய்யாேத! [நயவசநைனச் ேசவகன்
சிைறக்குக் ெகாண் ேபாகின்றான்.] ேகட்டீரா? சுசீலேர! உமக்ெகான் ந் ெதாியாேத
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இந்தப் பய ைடய வஞ்சகங்கெளல்லாம்! தினந்ேதா ம் தன் ைடய ட் ல் இரண்
ன் கனவான்கேளா தா மி ந் ெகாண் நம்ைமக் ெகாைலெசய்வதற்கு
த்திகெளல்லாம் ேயாசிக்கின்றானாம். இரண்
ன் நாளாய்க் ேகள்விப்பட்ேடாம்.
அஃ இன் காலேமதான் ஸ்பஷ்டமாய்த் ெதாிந்த . அ
தல் இவன் வரைவ
எதிர்பார்த் க் ெகாண்
ந்ேதம். இவேன ஒ ேவைள என்மகைனத் க்கிக்
ெகாண் ேபாய்க் ெகாைல ெசய்தி ப்பான்!
சுசீலன்:-அப்ப யி க்குெமன்

எனக்குத் ேதான்றவில்ைல.

[ேசவகன் வ கின்றான்.]
ேசவகன்:-- மகாராசா! த்தி.
சூரேசநன்:-- என்ன ?அவைனக் ெகாண் ேபாய்ச் சிைறயிலைடத்

விட்டாயா?

ேசவகன்:-- ஆமாம்.மகாராசா! சிைறக்காவலாிடம் ஒப்பிச்சுட் வந்ேதன். மகாராசா!
ேத க்கிட் வரப்ேபான ேசவகங்க வந்தி க்கிறாக. இ விசயஞ் ச கத்திேல
ெதாியப்ப த்திேனன்.
சூரேசநன்:-- எல்லாைர

ன்ேன வரச் ெசால்லாமல் அவர்களில்

க்கியமானவைன மாத்திரம் வரச்ெசால், ேபா.
ேசவகன்:--சித்தம்.
[ேசவகன் ேபாகின்றான்.]
சுசீலன்:--அவன் வரட் ம். இேதா ேகட்ேபாம்.
[ேசவகர் தைலவன் வ கின்றான்]
ேசவகர் தைலவன்:-- மாகாராசா அவக
சூரேசநன்:-- என்ன! ெசால்

க்கு அ ேயன் அேநகங்ேகா

ெதண்டம்.

, சீக்கிரம்.

ேசவகர் தைலவன்:-- மகாராசா! நாங்க எட் ப்ேபர் ேதடப் றப்பட்ேடாம்.
ைலக்ெகா வராகப் ேபாேனாம். நாங்க எல்லா ம் இப்பத்தான் வந் கூ ேனாம்.
சூரேசநன்:-- என்னடா! ெசால்

. ேபானசங்கதி ெயன்னாயிற் !
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ேசவகர் தைலவன்:-- மகாராசா! நாங்கள் ேபாய்த் ேத ப் பாத்ததில் அகப்பட
வில்ைல. விசாாித்த இடங்களி ந் ெதாியா ெதாியா என்கிறாக.
சூரேசநன்:-- நன்றாய்த்ேத னீர்களா?
ேசவகர் தைலவன்:-- ஆமாம். நல்லாத் ேத ேனாம். மகராசா!
சூரேசநன்:-- சாி, நீ ேபா--[ ேசவகர் தைலவன் ேபாகின்றான்.]
(தனக்குள்) இ க்கட் ம். சந்ேதகப்பட்டவர்கைளப் பி த்

அ த் க் ேகட்டால்

உண்ைம தாேன ெவளிப்ப கின்ற .--சுசீலேர! ேகட்டீரா சமாசாரத்ைத?
சுசீலன்:-- ஆமாம், ேகட்ேடன்.--எல்லாவற்றிற்கும் நம் ைடய ேசர ராஜ்யத்திற்கும்
ஓராைள ய

ப்பி அங்கும் விசாாித்தாெலன்ன?

சூரேசநன்:-- அ தான் அவைளக் காேணாெமன்ற சமாசாரங் ேகட்ட டன் அ
யி க்கின்ேறேன!

ப்பி-

சுசீலன்:-- ஆனாற் சாிதான்.
சூரேசநன்:-- உள்ேள அந்தப் ரத்திேல இவர்கள் ேதடப்ேபான
தல்
ஆவலாயி க்கின்றார்கள். அவர்க க்கு யாம் ேபாய் மனவ த்தப் படாதி க்கும்ப
ஆ தல் ெசால் விட் வ கின்ேறம்.
சுசீலன்:-- ஆனால் யா

ம் கி கத்திற்குப் ேபாய் வ கின்ேறன்.

சூரேசநன்:-- சாி. [சூரேசநன் ேபாகின்றான்.]
சுசீலன்:-- (தனக்குள்) யான் இச்சூரேசநனிடத்தில் மந்திாியா யி ப்பதற்கு
ஒப் க்ெகாண்
க்கேவ கூடா ! சற்குணவ தியாாிடத்திேல மந்திாியா யி ந்தபிறகும்
ேவெறா வனிடம் அைமச்சனாயி ப்ப சாியன் தான். ஆயி ம் ஜனங்க ைடய
நன்ைமயிைனக் க தி ம், இவன் றாேன வந்

என்ைன ேவண் க்

ெகாண்டைமயிைனக் க தி ேம யான் இையந்த . அஃ

அப்ப யி க்க, இவன்

வந் சின்னாள்வைர ெயன் ெசாற்ப ேயேகட் நடந் வந்தான். அப்ெபா
எல்லாம் ெசவ்ைவயாய் நடந் வந்தன. இப்ெபா ேதா எ
ம் தனக்குத் ேதான்றியப
ெசய்கின்றாேன யன்றி ஒன்றி ம் என் ைடய ெசாற்ப ேகட் நடக்கின்றானல்லன்.
அநியாயங்கேளா ஒன்றன்ேமெலான்றாய் நடக்கின்றன! நம் ைடய வ திமகன்
சுந்தராநந்தைனத் தாேன ெகான் விட் ச் சுவேரறிக் குதித் ஓ ைகயில் நிகழ்ந்த
சச்சரவிற் ெகாைல ண்டா ெனன் ெபாய்க்யி ம் பைறயைறவித்தான்.

92
விசாரைணெயன்ப ஒன் மில்லாமல் தனக்கு யார்மீேத ம் அற்ப
சந்ேதகமி க்குமாயின் அவர்கைளக் ெகான் வி கின்றான்! இவ்வ மன்
ெசய்வனெவல்லாம் நியாய வி த்தேமயாம். யான் இவ க்கு மந்திாியாயி த்தேல
ெப ந்தவ ! ஆயி

ம் என் ெசய்வ ?

(பா கின்றான்)
ேமற்ெகாண்ட ெதாழிெலான்
பாற்கண்

கடைமயிைனப் பாதியில் விடலாேமா?

காிசைடய னானா
மரச

ெவ க்கத்தக்கதாத ைலப்பின்
(79)

ங் காசினிையக் காவல்ெச

க்குப் பிறி ெசய லம்மம்ம தீதன்ேறா?

(80)

யான் எப்ெபா
ஒன் ெசய்வதாக ஒத் க் ெகாண்ேடேனா அப்ெபா ேத
யான் அதைனச் ெசய்யக் கடைமப்பட்டவனாகின்ேறன்! ஆகேவ யான் மதில்
தவறினா ங் கடைமயில் தவறலாகா . ஆத ன் இவ்வரச க்கு உ தி
பயப்பவற்ைறேய ெசய்யப் குேவன்!

தல்

[சுசீலன் ேபாகின்றான்.]
---------------அங்கம் - 4 / நான்காங்களம்
இடம்:-- ேசாழவரண்மைன
காலம் :-- பிற்பகல்
பாத்திரங்கள்:-- சுந்தரன், சு பன்
சுந்தரன்:-- என

சு பத்ைதயேல! நா ம் இத்தஞ்ைசமா ாிக்கு வந்

ன் வார மாய்விட்டன. என்

ஏறக்குைறய

ைடய, தாய் தந்ைதயரால் நாம் இன்னெரன்

கண்

ெகாள்ள ம் கூடவில்ைல. பார்த்தைனயா?—
சு பன்:- என
ெகாண்

சுந்தரக்குாிசிேல! நாம் இவ்வா

எத்தைனநாள் ஒளித் க்

ப்ப ? அவர்கள் நம்ைம யின்னெரனத் ெதளி

ன்னர் நாேம

ெவளிப்ப தல் நல்லதன்ேறா?
சுந்தரன்:- என மகிழ்கூர் மடந்ைதேய! சற்ேற ெபா த் க்ெகாள். நாம் நம்ைம
ெவளிப்ப த்திக் ெகாள் ங் காலம் இஃதன் . எ
ஞ் சமயம் அறிந்
ெசய்யேவண் ம்! மற்ைறப்ப

நீ ேசரநா , பாண்

நா , ேசாழநா

ஆகிய இந்த
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ன்
நா க

தமிழ் நா கைள ம் ஒ வா
க்குள்ேள எ

ன்

மிகச் சிறந்த ? ெசால். ேகட்ேபாம்.

சு பன்:- ஒவ்ெவா
கல்வி ெசல்வங்களி

பார்த்தி க்கின்றாேய! இந்த

நா ம் ஒவ்ெவா
ம் அழகி

நா ம், நிலவள நீர் வளங்களி

விஷயத்தில் உயர்வாய்த்தான் இ க்கின்ற .

ம் பாண்

நா ம், நற்குண நற்ெசய்ைககளிற் ேசர

ம் ெதய்வ பக்தியி

ஞ் ேசாழநா ம் சிறந்

விளங்குகின்றன.
[சற்குண

ஞ் சுந்தாி ம் வ கின்றனர்.]

சுந்தரன்:- ச

கத்தில் அ ேயன் சுந்தரன் நமஸ்காரம்.

ச பன்:- அ ேயன் சு ப

ம் நமஸ்காரம்.

சற்குணன்:- ஓ! சுந்தரேர! என்ன? ஏதாவ
என்ன ெசய்

ெகாண்

விேசஷ ண்ேடா? ராஜா

ேரந்திரர்

க்கின்றார்?

சுந்தரன்:- அப்ப ெயான் மதிக விேசஷமில்ைல. ேரந்திர ேசாழ மகா ராஜா
அவர்கள் தங்கைள யைழத் வ ம்ப ெசான்னார்.ேவெறான் மில்ைல. ஏேதா நம
ம ரா ாிக்குத் த ப்ப ேவண் மாம்.
சற்குணன்:- அ தாேன! ேவெறான் மில்ைலேய?
சுந்தாி:- ஏ! பிராேணசா! ேநற்ைறக்குச் ேசாமவாரம் என்
ேக்ஷத்திரஞ் ெசன்

நாம் பஞ்சநாத

அவ்விடத்திற் கண்ட காட்சிைய ெயன்ெனன்

ெசால்ேவன்?

சற்குணன்:- என பிாியசுந்தாி! நம் ைடய ஆலாசிய ேக்ஷத்திரத் ப்
பிராமணர்களிற் ெப ம்பாலார் ஸ்மார்த்தர்கேள ெயாழியச் ைசவர்களல்லர். அவர்கள்
நம் ைடய சுந்தேரசர ஆலயஞ்ெசன் தாினஞ்ெசய்தேபாதி ம் ஆண் ள்ள
சிவெப மாேனா அேபதமாய்க் கலந்த ளிய நாயன்மார் அ பத்
வைர ம்
வணங்குகின்றார்களல்லர். ஆனால் இவ்விடத்திேலா அந்தணாளாிலேநேகர்
ைசவேரயாவார். இவர்கள் யாவ ம் ஏக ங்க சிவார்ச்சனஞ் ெசய் ம் மகாம்பவர்கள்!
இத்தைகய ெபாிேயாைரக் கா

தற்கு நாம் என்ன ண்ணியஞ் ெசய்ேதாேமா? பார்!

ஈங்குள்ள ேவதியர்கள் நாேடா ம் நடராஜ சந்நிதியில், தாங்க
மாணாக்கர்க

ந் தங்கள்

ம் சிவெப மான் ந த் க் காட் ய ளிய அஷ்ேடாத்தரசத

தாண்டவங்கைள ஞ் ெசய்

வ கின்றார்கள், இவர்கள

சிவபக்தி யிவ்வள
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வினெதன்
கல்

யாவரா

ங் கைரந்

ைரக்கற்பால ? இவர்கள் ெசய் ம் பாவைனகைளக் காணிற்

குமன்ேறா?

சுந்தாி:-- ஆம். சந்ேதகமில்ைல. எங்ேக! சுந்தரேர! நம் ெசாக்க ங்ேகசர்மீ நம் ர்
வித்தியாசாகரப் லவர் ெசய்த பாட் ல் ஏதாவ உமக்குத் ெதாிந்தாற் ெசால் ம்.
ேகட்ேபாம். நீ ம் அவாிடம் கல்வி கற் க்ெகாண்டதாகச் ெசான்னீேர!
சுந்தரன்:-- ஆகுக அப்ப ேய. இேதா ெசால்

கின்ேறன் ேக

ங்கள்.

(பா கின்றான்)
(6) இராகம்-ேமாகனம், தாளம்-ஆதி
பல்லவி
அரன ள் நா

யா வாய் பா

அ பல்லவி
அ ைமயாய் யிலகுெமந்த மறிேவநீ யன் டேன (அரன ள்)
சரணங்கள்
கூடலம் பதி ட்
சூ ய ெசாக்க ங்க
மலபாி பாகம்
நல றச் ெசய்தி வாய்
சத்தியகிாிையச்
வித்தியா சாகரர்க்கு

ேகாமள மதிையச்
சுந்தர ர்த்திெயங்கள் (அரன ள்)
வந்த ேயாகம்
நஞ்ெசால்நீ ேகட்
வாய் (அரன ள்)
சார்விளரச் ேசாி
வித்தக சற்கு வாம் (அரன ள்)

சற்குணன்:-- வித்தியாசாகரர் வாக்ேக வாக்கு! ஆகா! எவ்வள

நன்றாயி க்கின்ற !

சு பன்:-- இேதபாட்ைட யான் பல ைற தங்கள் குமாரன் சுந்தரா நந்தனிடம்
ேகட்
க்கின்ேறன்.
சுந்தாி:-- ஓ! சுந்தராநந்தா! என
கிைடக்குேமா?

அ ைம மகேன! உன்ைன ம ப

ம்காணக்
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சற் ணன்:-- சாி. அஃ
சுந்தர ைடய குர
சுந்தரன்:-- அரசர்

அப்ப யி க்கட் ம். நம் சுந்தராநந்த

ைடய குர

ம் இந்தச்

ம் ஏற்க்குைறய ஒேர மாதிாியாயி க்கின்றன1 கவனித்தாயா?
ேரந்திரர் தங்க

க்காகக் காத் க்ெகாண்

ப்பார்!

சற்குணன்:-- ஆமாமாம். ெவகுேநரமாய்விட்ட . யான் அவாிடம் ேபாய்ப்
ேபசிவிட் ச் சீக்கிரமாய் வந் வி கின்ேறன்.
சுந்தாி:-- ஆனால் நா

ம் அந்தப் ரத்திற்குப் ேபாகின்ேறன்.

சற்குணன்:-- சாி.
[ சற்குண

ஞ் சுந்தாி ம் ேபாகின்றனர்.]

சு பன்:-- என இன்பேம! இைறவேன! நீ ன்பகற்ெபா ைத ெயல்லாஞ் ேசாழன்
அைவக்களத்ேத கழிக்கின்றாேய யன்றி கண் யானி க்கும் வி திக்கு விேசடமாய்
வ கின்றாயல்ைல!
சுந்தரன்:- என் அன்ேப! அ ேத! ஆ யிேர! நீ ெயன்மீ

ேகாபிக்கப் படா .

ஏெனன்றால், அரசைவக்கு நீேயா விேசடமாய்ப் ேபாகின்றதில்ைல. யா

ம்

ேபாகாதி ப்ேபனாயின் நம்ைம இன்னர் என் அவர்கள் கண் ெகாள்ளக் கூ ம். அ
பற்றியன்ேற யான் அவ்விடத்தில் அதிகமாய் ஊடா வ ( த்தமி கின்றான்.)
சு பன்:- என சுந்தரத்ேதான்றேல! நீ ைரத்த சாிதான். மற்ைறப்ப ேநற்
நாமி வ ம் நின் ெபற்ேறார்கேளா தி ைவயாற்றிற்குச் ெசன்றேபாழ் அங்ேக
ேபாந்தி ந்த ஒ பரத்ைதயிைன நீ சற்ேற ற் ேநாக்கினாய். அப்ெபா ேத
நின்மனம் அவள்பாற் ெசன்றெதன்றறிந் ெகாண்ேடன்!
(தன்ேம

ந்த தைலவன் ைகையத் தள்

கின்றாள்,)

சுந்தரன்:- என் கண்ேண! காதற்கிழத்தி!

பாவதி!

சு பன்:- ஆமாம், சாிதான். அவள்தான் நினக்ேகற்ற காதற்குமாி! யான் கிழத்திதான்!
சுந்தரன்:- என் காதற்ெகா ேய! அப்ப
சு பன்:- நன் , நின்க த்

நிைனயாேத!--

இன்னெதன்

ெகா ேயன் தான்! அவன் நல்லன் தான்!

ெவளிப்பட்ட ! ஆமாம் நான்
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சுந்தரன்:- என் காதற்கிளிேய! நீ என்ேனா

இத்தைன நாட் பழகியி ந் ம் இவ்வா

கூ தல் நினக்கு ஏற் ைடத்தாகுேமா?சு பன்:- ஏன்? அங்ஙனங் கூ தல் உண்ைமயாயி ந்தால் ஏற் ைடத்
தாகாமெலன்ன? பார்! உன்மனத்தில் நிகழ்வைத நீ ெசால்

ஞ் ெசாற்கேள

ெவளிப்ப த் கின்றன! "என் காதற்கிளிேய" என்கிறாேய! யான் உன் காதற்கு
இளிக்கின்ேறன் என்ப

பற்றிேயா நீயவ்வா

சுந்தரன்:- என் அற் த் தைலவிேய! நீ இன்

கூறிைன?
ம் இங்ஙனங் கூ ைவேயல் ஆற்ேறன்!-

( த்தமிடச் சு பன் த க்கினறான்.)
சு பன்:- இ கா ம் நீ ெயன்ைனக் "காதற்கிழத்தி" "காதற்ெகா ேய" "காதற்
கிளிேய" என் நீ காதல்ெகாண்டவளாகவாயி ம் அைழத்தைன! இப்ெபா
உனக்கு என்மீ ள்ள அன் திாிந்

விகாரப்பட்டேதா? என்ைன "அற் த்ைலவி"

என்றைனேயா!
சுந்தரன்:- (பா கின்றான்)
* "குற்றேம ெதாிவார்கு
ெசாற்ற பாவி

மா னி

ேமார்குைற ெசால்வரால்" (அக)

என்ற ேபால; யான் எ

ெசான்னா

ம் அதற்ெகல்லாம் விபாீதப்

ெபா ள் ப த் கின்றைனேய! (பா கின்றான்)
உள்ளந் திாிந்திேல த்தமச்ெசம் ெபாற்ெகா ேய
ள்ள ப ேய ைரக்கின்ேற ன்ைனயன்றிக்
கள்ளம் பயின் பிற காாிைகமார் தம்ைமயின்க்
ெகாள்

ங்ெகா னீமகிழ்ந்

ெகாண் ைற

ெமன்மனேன?

---------* கந்த ராணம்
என்

யிர்த் ைண ! நீேய என்ைனத் தள்

இனி யார்பா
என்மீ

ைவேயல் என

ைறப்பாட் ைன

ைரப்ேபன்? எங்ஙனம் ஆற் கிற்ேபன்? எனத ைமத்தைலவிேய!

க ைண ாிவாய்!

(வணங்குகின்றான்)
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சு பன்:-- என
(இ வ ந் த வி
சுந்தரன்:-- என
என்ைன 'ஆனந்த

ஆனந்த

கிேல! உன்ைன ந் தள்

வேலா?

த்தமி கின்றனர்.)
அழகிய மயிேல! நீ என்ைன ேநாக்கிஆ ம் ெபா ட்டன்ேற
கிேல' என்

அைழத்தைன?

சு பன்:-- என ரசிக சுந்தரேன! என
தைலவனா யைடயப் ெபற்ற !

பாக்கியமன்ேறா உன்ைன யான் என்

சுந்தரன்:-- நாம் இப்ப ேய ேபசிக்ெகாண்
ேரந்திர ேசாழர் ேத கிற்பாேர!

ப்ப

ேநாிதன்ேற! என்ைன அரசர்

சு பன்:-- அப்ப யானால் நாம் ேபாேவாம்
[யாவ ம் ேபாகின்றனர்.]
-----------------அங்கம் - 4 / ஐந்தாங்களம்
இடம்:-- பாண் ய னரண்மைன
காலம்:--காைல
பாத்திரங்கள்:--சூரேசநன், சுசீலன்
சூரேசநன்:-- எஃ எப்ப யி ந்தா ஞ் சாி. "இந்த நயவஞ்சகப் பயைல
சிைறச்சாைலயி
ந் விட் விட ேவண் ம்" என்கிற ேபச்ைச மாத்திரம் எடாதீர்.
அவன் இ வைரக்குஞ் ெசய் ெகாண் வந்தி க்கிற சமாசாரெமல்லாம் மகா ராஜத்
ேராகேமயாம் என்பதற்குச் சந்ேதகேம யில்ைல.
சுசீலன்:-- மகா ராஜா அவரகளிடத்தி
க்கும் ஒற்றன் ன் நயவசகாிட
மி ந்தவன். அவர் அவைனத் ர்நடத்ைத ள்ளவெனன் ேவைலயினின் ம்
தள்ளிவிட்டார். அ பற்றி அவர் ேபாில் அவ க்குக் ெகாஞ்சம் குேராத த்தி ண் .
ஆைகயால் தாங்கள் அவன் ெசால் யைத நிஜெமன் நம்பி யிவ்வா ெசய்த
உசிதெமனத் ேதான்றவில்ைல.
சூரேசநன்:-- உசிதேமா உசிதமில்ைலேயா? அந்த நயவசகன் ேபாில் எமக்கு ெவகு
நாளாய்ச் சந்ேதக ண் . அவன் ேபசும்ேபாெதல்லாம் மனத்திெலான் ம்
ெவளியிெலான் மாய்ப ேபசுவான்.
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(பா கின்றான்.)
* "கனவி

மின்னா

மன்ேனா விைனேவ

ெசால்ேவ

பட்டார் ெதாடர் "

என்ப நீவி ரறியாததன் . இஃ இப்ப யி க்கட் ம். பா ம் சுசீலேர! இப்ேபா
உமக்காகத் தாேம சும்மா இ க்கின்ேறாம். இல்லாவிட்டால் ஊர்
வ ம்
அப்ெபா ேத ெதாம்ஸம் பண்ணி வி ேவாம். நீர் ஒ மாதம் பார்க்கலாம் என்
ேகட் க் ெகாண்ட தவைணக்கு இன் ம் ஆேற நாள் தாேம யி க்கின்றன.
பார்த் க் ெகாள்ேவாம். அதற்குள்ேள என் மகள் பாவதிையப்பற்றி ஒன் ந்
ெதாியாதி க்குமாயின் அப் றம் எமதிஷ்டப் ப ேய தான் ெசய்ேவாம். நீர் அப்ெபா
ஒன் ஞ் ெசால்லக் கூடா . அேட ேசவகா! என்ன ெசய்தி?
------* தி க்குறள்
[ ேசவகன் வ கின்றான்.]
ேசவகன்:-- மகாராசா! நம் ைடய யரமைன வாச ற் ேசாள நாட்
தன் வந்தி க்கிறான். அவன் ெபயர் தந்திரதீரனாம்.
சூரேசநன்:--

ந்

ஒ

ேதன்? சுசீலேர!-- இ க்கட் ம். ேசவகா நீ ேபாய் அவைன

வரச்ெசால்.
[ ேசவகன் ேபாகின்றான்.]
சுசீலேர! பார்த்தீரா? எல்லாம் நிைனத்தப ேய
பைடெய த் வ வான் என்
வந்தி க்கின்றான்!

கின்றன. ேசாழன்

நாம் எண்ணியதற்ேகற்ப ஒ

தந்திரதீரன்:-வாழ்க! வாழ்க! ேசரமன்னவ!
கடல் ைட சூழ்ந்த காசினியத
ெளன்னாட்
மிக நன்னா ெடனப்ெப உஞ்
ேசாணாட் ைறவன் ய குணத்தினன்
ணார் ேமனியன் ண்ணியச் ெசல்வ
னைரசர்க் கைரச னளவிலா ெவற்றிெபற்
ைர ெசயற் காிய யர்வர ைகயினான்
பாேரந்
உம் பாந்தன் ேவந்தன்
சீேரந் கவ்விச் சிறப் நிலத்தவன்
ேரந் திரென ம் ேமதக ைடேயான்

த

ம்

ேரந்திரன்
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வி த்த

தன்யா னாேவன்.--

சூரேசநன்:-- அ த் நீ வந்த ல ல ெலன்ைனேயா?
தந்திரதீரன்:-பன்ன ஞ் சற்குண பாண் ய னாட்ைட
யின்னாப் ேபார்ெசய் திைறவைனக் காட் ற்
ரத்தி விட் த் ேதா றக் கவர்ந்தைன
அதனா ெனங்ேகான் கத ற விஞ்சிப்
பாண் யற்காக ண் ப் பைடெகா
வ வான்.நாட் ைன மாண் ற வி திேயன்
ம மலர்த் தாாிேனான் மனம்ெபா த் த
ம்.
சூரேசநன்:- அல்லாவிட்டால்?
தந்திரதீரன்:- ெபால்லாப் ேபா

ம்.

சூரேசநன்:- அவ்வள தாேன! அன்றி ேவ ண்ேடா! 85
தந்திரதீரன்:ஆம், அவ்வள தான். ஆயி

ம் ேபாாில்

ெவல்

நர் யாேரா ெவந்ந காட் ச் காட் ச்

ெசல்

நர் யாேரா? ெதாிந்தில தரசேன! 86

சூரேசநன்:சாிதான். தந்திர தீர நீெசன்
ைரயாய் ேசரர்கு ேலாத்தமன் ேபார்க்குச்
சன்னத்த னாகேவ தா

ள ெனன்ேற. 87

தந்திரதீரன்:- தந்திர தீரன் தந்ேதன் வந்தனம். 88
[தந்திர தீரன் ேபாகின்றான்.]

(84)
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சூரேசநன்: ேகட்டீேரா சுசீலேர!

ற்றி

ம்? ஆதி தற்ெகாண்

ெசால்லவில்ைலயா? -சாி. நாம் இனிேமல் ஒ நிமிஷேம

நாம்

ந் தாமதஞ்ெசய்தல் கூடா .

ஏ! ேசவகா!
[ேசவகன் வ கின்றான்.]
ேசவகன்:- மகாராசா!
சூரேசநன்:- நீ ெசன் நம் ைடய ேசைனத் தைலவனிடம் "ேசாழன் நாம் அ த் த்
ரத்திய பாண் யற்காகப் பைடெய த் வஞ்சிமாைல சூ வ கின்றானாம். ஆத ற்
ேபார் ரேரா இன்
தல் எந்த நிமிஷத்தி ம் ஆயத்தமா யி க்கேவண் ம்."
என்ப மகாராஜா அவர்கள் உத்தர என் ெசால் விட் வா. (ேசவகன்
ேபாகின்றான்)
ஏ! ேசவகா!
ேசவகன்:- (தி ம்பி) மகாராசா!
சூரேசநன்:- நம் ைடய ேசரநாட் ற்கும் இந்தக்ஷணேம ஓராள ப்பி ஆங்குள்ள
ேபார் ரைர ங் கூ ய சீக்கிரத்தில் வர வைழக்கும்ப
ம் யாம் உத்தர
ெசய்தனெமன் ேசைனத் தைலவனிடஞ் ெசால்.
ேசவகன்:- ஆைண! ேசவகன் ேபாகின்றான்
சுசீலன்:- நம் ைடய க
ெசல்

ாி

ந்

ேபார் ரர் வந்

ேச வதற்கு எத்தைனநாட்

ேமா?

சூரேசநன்:- இந்தத் தந்திரதீரன் ேபாய்ச் ேசாழனிடம் ெதாிவித் அதன் பிறகு அவன்
தன் ைடய ேசைனத்தைலவ க்கு உத்தர ெசய் அதன்ேமல் அவன் ேபார் ரைர
ஆயத்தப்ப த்திப் பைடெய த்
ேம

ம் தஞ்ைசக்குக் க

வ வதற்குள் இவர்கள் வாராமற்ேபாகிறார்களா?

ர் சமீபமன்றா?

சுசீலன்:- ஆம், சமீபந்தான் ஆனா
வ கிறதற்கு ன் ேசாழன் பைடெயா
நாம் ேயாசிக்கேவண் ம்.

ம் ஒ ேவைள நம் ைடய க

ர்ப் ேபார் ரர்

வந் விட்டா ெலன்ன ெசய்கிற ? அைத ம்
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சூரேசநன்:- நீர் ெசால்

வ

சாிதான். ஆனால் இவர்கள் வ கிறதற்கு ன் அவன்

வரக்கூ ேமா?
சுசீலன்:- ஏன் வரக்கூடா ? என்னேவா? யார்கண்டார்கள்? எல்லாவற்றிற்கும்
நம் ைடய ெவளிநாட்ெடாற்றர்கைள விசாாித்தீர்கேளா?
சூரேசநன்:- இேதாவிசாாிப்ேபாம்.
சுசீலன்:- சகலத்திற்கும் நான் கி கத்திற்குப்ேபாய் ெவகு சீக்கிரத்தில் தி ம்பி
வி கிேறன். அதற்குள் தாங்க ம் ஒற்றர்கைள யைழத் விசாாி ங்கள்.
சூரேசநன்:- ஆம், அப்ப ேய ெசய்ேவாம்.
[யாவ ம் ேபாகின்றனர்.]
-------------------அங்கம் - 4/ ஆறாங்களம்
இடம்:-ேசாழனரண்மைன
காலம்: பிற்பகல்
பாத்திரங்கள்:

ேரந்திரன், சற்குணன்.

ேரந்திரன்: ஓ! சற்குணவ தியாேர! ேகட்டீர்கேளா ஒ

சமாசாரம்?

சற்குணன்: ஏன்ன? ெதாியாேத!
ேரந்திரன்: உங்க ைடய குமாரன் சுந்தராந்தைனச் சூரேசநன் ெகான்
விட்டபிறகு அவ ைடய மகைள ஏேதா தேமா ேபேயா அ த் க்ெகாண்
ேபாய்விட்டதாம்.....
சற்குணன்: இப்ெபா
ேபய்ெகாண்

சூரேசநன் மகைனப்

தங்ெகாண்

ேபானாெலன்ன?

ேபானாெலன்ன? நம் ைடய குமாரன் சுந்தராநந்தன் ேபான பிறகு

நமக்கு இராஜ்யாதிகார ம் ேவண் ேமா?
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ேரந்திரன்; இல்ைல, இல்ைல. தாங்கள் அப்ப ச் ெசால்லேவ கூடா . அந்தப்பயல்
சூரேசநன் ெசய்த அநியாயங்க

க்;ெகல்லாம் நம் ைடய பஞ்சந்ேதசேர

தண் க்கின்றார். பா ங்கள் ெதய்வத்திற்குக்கூட அவ ைடய ெகா ைம
ெபா க்க
யவில்ைல! ஆைகயினாேலதான் சூரேசநன் தன்ெபண்ைண யிழந்தான்.
சற்குணன்: நாம் அவன்மீ பைடெய த் ச் ெசல்லப்ேபாகின்ேறா ெமன்பைத
உணர்ந்தபிற்பா தான் அவன் என மகன் சுந்தராநந்தைனக் ெகால் தற்கு
ேயாசைன ெசய்தானாம். இ சமாசாரம் ேசரநாட் ேலேய பிறந் வளர்ந்
சூரேசந க்கு ேவண் யவனாயி ந் இப்ேபா இவ்விடத்தில்வந் அைடக்கலம்
குந்தி க்கின்ற சு பன் என்பவைனக் ேகட்டால் ெதாி ம்.
ேரந்திரன்:-- என்னேவா? நாம் நம் ைடய ஒற்றர்கள் ெசால்

யைதக் ேகட்டதில்

உம் ைடய த்திரன் சுந்தராநந்தன் ஒ நாளிராத் திாிச் சிைறச்சாைலயினின் ம்
மதிேலறிக் குதித்

ஓ னெனன் ம், உடேன காவலாளர்

பி த்தன ெரன் ம், அப்ேபா

உம

மக

க்கும் அவர்க

யிெலாழிந்

கூட ஓ ப்

க்கும் ேநர்ந்தசச்சரவில்

சுந்தராநந்தன் ெகால்லப்பட்டனெரன் ம் சூரேசநன் நகர்
ம் பைறயைறந்
சாற்றினாெனன்ப ெதாிகின்ற . ஆனால் ஜனங்கள் இைத நம்பவில்ைலயாம்.
சற்குணன்:-- சுந்தராநந்தைனப்பற்றித் ெதாிந்தவர்கள் சூரேசநன் ெசால் ங்
கைதகைளெயல்லாம் ெபாய்ெயன் வி ப்பார்கேள ெயாழிய ஒ நா ம் நிஜெமன்
நம்பமாட்டார்கள்.
[ சுந்தரன் வ கின்றான்.]
சுந்தரன்:-- உபயமகாராஜா அவர்க
ேரந்திரன்:-- சுந்தரேர! ஏதாவ

க்க்கும் அ ேயன் சுந்தரன் வந்தனம்,

விேசஷ ண்ேடா?

சுந்தரன்:-- நம் ைடய பாண் நாட் ற்குத்
ெசன்ற தந்திரதீரைரத் தி ம்பி
வ ம்ேபா சூரேசந ைடய ஆட்கள் அ த் மிக ந் ன்பப்ப த்தி விட்டார்களாம்.
இ சங்கதி ஒ ேசவகன் ன்ேன சீக்கிரமாேயா வந் தந்திரதீரர் ெசால்லச்
ெசான்னா ெரன் கூறினான். தந்திர தீரர் பின்ேன வ கின்றாராம்.
ேரந்திரன்:-- எம

தந்திர தீரைரயா சூரேசநப்பதர் ஆள் விட்ட த்த ?

ேகட்டீர்கேளா சற்குணவ தியாேர! இந்தக்கயவன் எம

தைன ய க்கும் நிந்ைத

மட் ம் ெபா ப்ேபமா? இேதா, இந்த நிமிஷத்திேலேய ேபார்
பைடெய ப் க்கு ஆயத்தப்ப த் ம்ப
ெசால் ய ப் கின்ேறம்.

ேசைனத் தைலவ

க்கு

ரைரப்
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சற்குணன்:-- எல்லாவற்றிற்குந்
ெசன்ற தந்திரதீர ம் வரட் ேம! வந்த பிறகு
திற்குச் சூரேசநன் உத்தரெமன்ன ெசான்னாேனா அைத ங் ேகட்ட பிற்பா
ேசைனத்தைலவ

க்கு உத்தர ெகா க்கலாேம?

ேரந்திரன்:-- இவன் தைன ய த்த ேபாேத யிவ ைடய நீதி ெயல்லாம்
ெவட்டெவளிச்சமாய் விட்டனேவ! இந்த வஞ்சகன் நியாயெமன்ற ாிேலேய
கு யி ந்தறியாதவன் ேபா ம்! இவன் திற்கு உத்தரெமன்ன ெசால் யி க்கப்
ேபாகின்றான்? இவன் என்ன ெசால்

ய

தந்திரதீரைர
ய த்ததனாற் பைடெய த் ச் ெசன்

ப்பி யி ந்தேபாதி
அவேனா

ம், நம் ைடய

ேபார் ாிந்ேத தீர்ப்ேபம்.

[தந்திரதீரன் வ கின்றான்.]
சுந்தரன்:-- அேதா! தந்திரதீர ம் வந் விட்டார்!
ேரந்திரன்:-- தந்திரதீரேர! என்ன சங்கதி? உம்ைம ஆள் விட்ட த்த சூரேசநன்
உயிேரா

க்கிறமட் ம் சும்மா இ ப்ேபாமா?

தந்திரதீரன்:-- அவன்றான் இவர்கைள ஏவினாேனா அல்ல
தி டர்கேளேயா? ெதாியவில்ைல. அ ேயன் அ பட்ட

இவர்கள்

என்னேவா உண்ைம!

சுந்தரன்:-- உம்ைமய த்த அந்தக் கயவர்கள் ேபச்சினின் ம் அவர்கள் ேசர
நாட்டாேரா அல்ல

பாண் யநாட்டாேரா என்

தீர்மானித் தி க்கலாேம?

தந்திரதீரன்:-- அஃெதன்ைனேயா? அவர்கள் ேபச்ைச யான்நன்றாய்க்
கவனித்திேலன்.
ேரந்திரன்:-- சாி. இ க்கட் ம். அநதப்பயல் சூரேசநன்

திற்கு என்ன த்தரங்

ெகா த்தான்?
தந்திரதீரன்:-- சூரேசநன் தான் பாண் ய நாட்ைட வி வதில்ைலெயன் ம்,
த்தத்திற்கு சன்னத்தெனன் ம் உத்தரஞ் ெசால்
ேவெறான் ம் அவன் ெசால்லவில்ைல.
சற்குணன்:-- தந்திரதீரேர! நீவிர் ெசன்
இ ந்தவர் யாவர்.

வி த்தான். அவ்வள தான்.

ைரத்தேபா

சூரேசநெனா

கூட
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தந்திரதீரர்:-- யாேரா? மந்திாி ேபா

ம்! நான்

ைரத்தேபா

அவர் ஒன் ம்

ேபசவில்ைல.
சுந்தரன்:-- யார்? சுசீலேரா?
சற்குணன்:-- ஆமாம்.சுசீலர்தாம்.
ேரந்திரன்:-- உங்களிடத்தில் மந்திாியா யி ந்தவர் தாேம?
சற்குணன்:-- ஆமாம். அவர்தாம்.
ேரந்திரன்:-- சுந்தரேர! நீர்ேபாய் நம ேசைனத் தைலவனிடம் ேபார் ரைர
ஆயத்தப் ப த்திக்ெகாண் ம ைரமாநகைர ேநாக்கி வஞ்சி மாைல சூ வஞ்சக
வஞ்சியாெனா வஞ்சிப்ேபார் ெசய்வதற்கு இப்ெபா ேத றப்பட் ச்
ெசல்லேவண் ம் என் ெசால் ம். நீ ம் கூடேவ இ ந் ேசைனத்தைலவற்குப்
பைடவகுப்பதில் உதவிெசய் ம். நீ ெமா வி கத் தைலவராயி ந் ேசைனைய
நடத் ம். சீக்கிரம். தாமதஞ் ெசய்யாதீர்.
[சுந்தரன் ேபாகின்றான்.]
ேரந்திரன்:-- ஏன்? சற்குண வ தியாேர! நா ம் றப்பட் ப் ேபாவதற்குத் தக்க
ஏற்பா கள் ெசய்யேவண்டாமா?
சற்குணன்:-- ஆம். ெசய்யேவண் ம்.
[யாவ ம் ேபாகின்றனர்.]
நான்காம் அங்கம்

ற்றிற் .

-------------அங்கம்-5 /

தற்களம்

இடம்: பாண் யனரண்மைன
காலம்: காைல
பாத்திரங்கள்: சூரேசநன், சுசீலன்.
சூரேசகரன்: சுசீலேர! சந்ேதகேமன்? நாம
க

ப்பிய ேசவகன்

ர்ெசன் அவ்விடத்தில் நம் ைடய மந்திாி இராேசாபாயாிடம் ஓைல ெகா த் ப்

ேபார்க்கு ேவண் யன ெவல்லாம்

த் க்ெகாண் , ேபார்

ரைரச் சமேரசன்
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என்

ம் நம் ைட ேசரேசைனத் தைலவன் அைழத் க்ெகாண்

வரேவண் ெமன் ெசால் , ஏற்ப த்திவிட்
சுசீலன்: நம் ேசவகனால் ஒ
பாயாிடம் தி
கங் ெகா த்
தைடயில்ைல. ஆனால் என்
வந் ேசரேவண் ேம ெயன்ப

ம ைர

வ வதற் ைகயமில்ைல.

தைட மில்ைல. அவன்ேபா் மந்திாி இராேஜா
ச் சமேரசன் தைலவனாகச் ேசைன வந் ேச வதற்குத்
ைடய க த்ெதல்லாம் காலதாமதமின்றி
தான்.

சூரேசநன்: அதற்கும் ஐய ண்ேடா? இேதா வந் வி ம். பார்த் க் ெகாண்

ம்.

சுசீலன்: வந்தால் நலந்தான். இ நிற்க. ேசாழன்
வன் தந்திரதீரைனத்
தி ம்பிப்ேபாகும்ேபா நம் க
ராட்கள் வழியில் அ த் த் ன்பப்ப த்தி
விட்டார்களாம். அவர்கள் அப்ப ச் ெசய்தார்கெளன் ேகட்ட
தல் என்மனம்
வ த்தப்ப கின்ற .
வைன ய த்தல் மகாபாவெமன் நீதி ல்கள்
ைறயி கின்றன. அவ்வாறி க்க அவர்கள் ெசய்த சுத்த அநியாயேமயாம்.
ஆைகயால் அைத விசாாித் த் தண் க்க ேவண் வ தங்க ைடய தவறாக்
கடைமயாம்.
சூரேசநன்: ஆம். அப்ப த்தான் நா ம் ேகள்விப்பட் விசாாித் க்ெகாண்
வ கின்ேறாம். அ த்தபயல்கள் இன்னாெரன் இன் ந் ெதாியவில்ைல.
ெதாிந்தபிற்பா அவர்க க்குத் தக்கப தண்டைன விதிப்ேபாம்.
சுசீலன்: ேம ம் தாங்கள் தந்திரதீரைன ஆட்கள் விட்ட த்ததாக ஊர்
வ ம்
ேபசிக்ெகாள் கிறார்கள். ஆைகயால் அவர்கள் அவ்ெவண்ணத்ைத
ெயாழிக்கும்ப யாகத் தாங்கள் தர் தந்திர தீரைரய த்த பயல்கைளக் கண் பி த் க்
காட் க் ெகா ப்பவ க்கு ெவகுமதி ெகா க்கப்ப ம் என் பைறயைறவிக்க
ேவண் ம். இ ேகட் ச் சனங்கள் தங்கண்மீ ள்ள தவெறண்ணத்ைத
நீக்கிவி வார்கள்.
சூரேசநன்: அப்ப ேய ெசய் வி ேவாம். அதற்ெகான் ம் ஆேக்ஷபமில்ைல.
மற்ைறப்ப க
க்கு நம் ைடய மந்திாி இராேசாபாயாிடஞ் ெசன்ற ேசவகன்
என்ன இ வைரயி

ம் வரக்காேணாம்? ஏன்?சுசீலேர!

சுசீலன்: என்னகாரணேமா? ெதாியவில்ைல--சாி. இ க்கட் ம்.
அந்தச்ேசவகன்ேபாய் எத்தைன நாளாயின?
சூரேசநன்: அவன் ேசாழன்
வன் வந் ேபான அன்ைறக்கு அதாவ
ஞாயிற் க்கிழைம மாைல ெசன்றான்.
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சுசீலன்: ஞாயிற் க்கிழைம மாைல நல்ல ராகுகாலமாயிற்ேற?
அப்ெபா தாஅ

ப்பினீர்கள்?

சூரேசநன்: ஆம் என்ன ெசய்கிற ? காலதாமதஞ் ெசய்யக்கூடாெதன்ப பற்றி
உடேன அப்ெபா ேத அ

ப்பிேனாம். அதனாெலன்ன?

சுசீலன்: அதனாெலான் மில்ைல. ஆயி ம் ெபாிேயார்கள் ைககூடா ெதன்ப
பற்றி அக்காலங்களில் ஒன் ஞ் ெசய்யக்கூடா ெதன்பார்கள்.அ தான்.
ேவெறான் மில்ைல.
சூரேசநன்: சாிதான். அவன்ேபாய் இன்ைறக்கு ஐந்தாவ
இன்

நாளாயிற்ேற! ஏன்

ம் வரவில்ைல?

(ேசவகன் வ கின்றான்)
ேசவகன்: மகாராசா! அவர்க க்கு அ ேயன் ேசவகன் ெதண்டம். நம் ைடய
ைவயாளி தி ஆசாரவாசக் காப்பான் வந் ெவளிேய நிக்கிறான்.
சூரேசநன்: அேட! அவைன இப்ெபா ேத இவ்விடம் வரச்ெசால்.
(ேசவகன் ேபாகின்றான்.)
ஏன்? சுசீலேர! ஒ நா
தன் காவற்ெறாழிைலவிட்
ெசால் தற்குப் ேபா ம்!
(

ம் வாராத ைவயாளி தி ஆசாரவாசற் காப்ேபான்
இன்

இவ்விடம் வந்தி ப்ப

ஏதாவ

கன்

திய ெசய்தி

கன் வ கிறான்)
கன்: அ ேயன்

சூரேசநன்: ஏ!

கன் மகாராசா அவக ச கத்திேல ெதண்டம்.

கா! என்ன விேசஷம்?

கன்: மகாராசா! இன்னிக்குக் ேகாளி கூைவயிேல ெயா சமாசாரம்ேகட்டபிறகு
காவைலக்கூட விட் ட் ல்ேல இங்ேக ச கத்ேல ெதாியப்ப த்த மிண்
ஓ யாந்ேதன்.
சூரேசநன்: அப்ப

ெயன்ன அவசரமான சமாசாரம்? எங்ேக? ெசால்

ேகட்ேபாம்.
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கன்: மகாராசா! தஞ்சா ர் ேரந்திர ேசாள ராசா ம் ன் சிற்கந்த மைலயிேல
தங்கேளா நடந்த சண்ைடயிேல ேதாத் ப்ேபான நம்ம சற்குணவ தி ம்
பைடெய த் க்கிட் வந் இந்த
க்குக் காதவளித் ரத்திேல
தங்கியி க்காகளாம். இன்னிக்குப் ெபா
மைற ம் ேவைளக்குள்ேள இங்ஙேன
வந்தி வார்களாம். பலத்த ேசைனேயா வந்தி க்காகளாம். மகாராசா!
இைவகைளெயல்லாம் பாத் க் கிட்
ந்த பக்கத் ர்க் கு யானவன் ஒ த்தன் ேமல்
ச்சுக் கின் ச்சு வாங்கிக்கிட் ெவகு அவசரமாய் ஓ யாந்
ெசால் ட் ப்ேபானான். இ ேகட்ட
தல் என்கா க அங்ஙேன தாிக்கேல
மகாராசா! அ தான் இங்ஙேன ெயசமான்களிடத்திேல ெசால்லீட் ப் ேபாலாமிண்
வந்ேதன்.
சுசீலன்: சாிதான். ன்ெனா காலத் க் கா ெவட் ய ேசாழ மகாராஜா வந்
தங்கியி ந்த ேசாழன் வந்தான் என் ம் கிராமத்திற்குச் சமீபத்திேல இவர்கள் வந்
தங்கியி க்கின்றார்கள் ேபா ம்!
கன்: ஆமாம் அப்ப த்தான் ெசான்னான், மகாராசா!
சூரேசநன்: ஹூம் (ெப
[

ச்ெசறிந்

ெகாண் ) சாிதான்.

கா. நீேபா.

கன் ேபாகின்றான்.]

ேகட்டீேரா சுசீலேர! சமாசாரத்ைத? சகல ம் நமக்குக் ெக தலாகேவ நடந்
வ கின்றன. பார்த்தீரா? க
பாண் ய

ம் ேசாழ

ர் ேபான ேசவகேனா இன்

ேமா பைடெய த்

வந்

ம் வரவில்ைல.

விட்டார்களாம்!! இதற்ெகன்ன

ெசய்யலாம்?
சுசீலன்: க
க்குப்ேபான ேசவக ம் வ கிற சமயந்தான். பதறாதி ங்கள்.
வந் வி வான். இ கிடக்கட் ம். நம் ைடய ேசைனகெளல்லாம் இப்ேபா
ஆயத்தமா யி க்கின்றனேவ யல்லவா?
சூரேசநன்: ஆம் அ
ன் நாைளக்கு ன்ேனேய ஆயத்தமாயி க்கின்ற .
ஆயி ம் அ ெகாண் நாம் த்தந்ெதாடங்குவ சாியன் . அப்ப யன்றிப்
ேபார்ெசய்யத் ெதாடங்கிேனாேமா ேதால்வியைடவ நிச்சயம். ன்
சற்குணவ தி டன் தி ப்பரங் குன்றத்த ேக நாம் ாிந்தேபாாில் ெவகுகஷ்டத்தின்
ேமலன்ேறா நாம் ெவற்றிெபற்ற ? அ

ங் க

ேசர்ந்தி ந்தேபாதன்ேறா? அப்ப யி க்க நாம் க

ர்ச்ேசைன ஞ்
ாி

ந்

ேசைன வ

ன்

த்த
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மாரம்பிப்ப
த்தமன் . அஃ இப்ெபா ேத வ மாயின் இந்த நிமிஷத்திேலேய
ேபார் ெதாடங்குேவாம். அதற்குத் தைடெயான் மில்ைல.
சுசீலன்: ேபார் என்னேவா வந் விட்ட . நாம் இனிேமற் சும்மா இ க்கக்கூடா .
ஆைகயால் நகர்
வ ஞ் சனங்களறி ம்ப பைறயைறய உத்தர
ெசய்யேவண் ம். எதிாிக க்கு நாம் பயந்தவர்களாகக் காட் க்ெகாள்ளல் கூடா .
ஆைகயாற் ேபார் ரசம ன் அரண்மைன வாயி ல் ழங்கட் ம். இதற்கிைடயில்
க

ர்ப்பைட வ மாயின், பைகவர் எதிர்ெசன்

காஞ்சிமாைல சூ ப்ேபார்

ெசய்ேவாம். அஃதல்லாமற் பைகஞர்கள் நம ேகாட்ைடைய வைளந் ெகாண்
உழிைஞமாைல சூ ப்ேபார் ெசய்வார்களாயின் நாம் அதற்ேகற்பக் ேகாட்ைடையக்
காத் க்ெகாண் ெநாச்சிமாைல சூ ப் ேபார் ெசய்ேவாம்.
[ேசவகன் வ கின்றான்.]
சூரேசநன்:-- சாி, என்னடா சங்கதி?
ேசவகன்:-- மகராசா! நம்ம க

க்குப் ேபாயி ந்த ேசவகன் வந்திட்டான்.

சூரேசநன்:-- ேபாய் உடேன வரச்ெசால்.
[ேசவகன் ேபாகின்றான்]
சுசீலேர! க
ர்ச் ேசவக ம் வந் விட்டான்! கட்டாயமாய் நம் ைடய ேசைன
வந்தி க்கும்! இனிேமல் நாெமான்றற்கும் பயப்படேவண் வேதயில்ைல! ேசாழன்
ேரந்திரன் ேசநாபலத்ைத ம் சமர்க்களத்தில் ஒ வா அறிேவாம்!
[க

ர் ெசன்ற ேசவகன் வ கின்றான்.]

ேசவகன்:-- மகராசா! அ ேயன் ெதண்டம்.
சூரேசநன்:-- அேட! என்ன சங்கதி? சீக்கிரமாய்ச் ெசால்.
சுசீலன்:-- (தனக்குள்) ஓேகா! ேசவகன் கக்குறிையப் பார்க்குங்கால் ஏேதா தீங்கு
ேநாிட்
க்கும்ேபாலத் ேதான் கின்றேத! எல்லாவற்றிற்குங் ேகட்ேபாம்.
ேசவகன்:-- மகராசா! க

ர்ச் சமாசாரத்ைத ெயன்ெனண்

சூரேசநன்:-- என்ன? என்ன? க

ெசால்லட் ம்?

ாிெலன்ன? --

ேசவகன்:-- மகராசா! ன்னி ந்த சற்குணவதியின் மாமன் ரமார்த்தாண்டத்
ெதாண்ைட ராசா தரங்க பாண் நாட்ைடச் ெசயிச்சுக்க வந் க்கிட் வ தியாைரக்
காட் ேல ரத்தீட் ய எண் ேகட் நம்மேசர நாட் ன் ேமேல பைடெய த் க்
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கிட் வந் இப்ெபா
த்தம் ெமாம்மரமா அங்ஙேன நடக்கு . ஆைகயினாேல
ேசைன ய ப்பற அசாத்தியமிண் மந்திாி இராேசாபாயர் ெசால்லீட்டாக. இன்னார்
ெசயிச்சாக எண் இன் ந் ெதாியல்ைல.இரண் பக்கத்திேல ம் பலேபர்
மாண் ேபானாக. எல்லாத் க்கும் சமாசாரம் நாைளக்கு வ மிண் ெசான்னா .
சூரேசநன்:-- அவ்வள தாேன! இன்

ம் ஏதாவ ண்ேடா?

ேசவகன்:-- அம்பிட் த்தான். மகராசா!
சூரேசநன்:-- சாிதான். நீ ேபா.
[ேசவகன் ேபாகின்றான்.]
என்ன? சுசீலேர! நாம் இப்ப ெயல்லாம் வ ெமன்

கனவி

ம் நாைனக்கவில்ைல.

எமக்கு இம்ம ைரக்கு வந்தபிறகு ேநாிட்ட மனவ த்தத்திற்ேகா அளவில்ைல!
இவற்ைறெயல்லாம் பார்க்கும்ேபா கட ள் இல்ைலெயன்ேற ெசால் விடலாம்.
பா ம்! நாம் ம ைர வந்தபிறகு நம் ெசாக்ேகச க்கு எவ்வளேவா அ ச்சைனக ம்
அபிேஷகங்க ம் ெசய் கணக்கற்ற காணிகள் தி க்ேகாயில் உபேயாகத்திற்கு
அளித்தி க்கிேறாம். அப்ப யி ந் ம் நம் ேசாமசுந்திர ர்த்திக்கு எம்மீ க ைண
பிறக்கவில்ைல.
சுசீலன்: தனக்குள் ஒ வ க்கு அந்தரங்கத்திற் பக்தியில்லாவிட்டாற் பகிரங்கத்தில்
எவ்வள ெசய்தேபாதி ம் அைவ ெயா நா ம் பயன் படாவாம்!
(பா கிறான்.)
ெவளி ற லகினில் ேவடங் ெகாண்டைன
யளிநிைற கடெல மமல னார்பதத்
ளி யர் பத்திெயான் றாத ன்மகன்
ெறளியறி விலன்ெப ந் தீய ெனன்பேவ.
(அரசைன ேநாக்கி) என்ன ெசய்கிற

மற்ைறப்ப

இப்ேபா

த்தந்

ெதாடங்குவமா? என்ன?
சூரேசநன்: அ தான் அப்ெபா ேத ெசான்னேம!
சுசீலன்: அப்ேபா ெதன்னேவா குறிப்பாய்க் கூறினீர்கள். தற்காலத்தில் இன்ன
ெசய்ேவாெமன் தீர்மானமாய்ச் ெசால் ங்கள். பைகஞேரா வந் விட்டார். நாம்
இனிேமற் சும்மா இ ப்ப சாியன் .
சூரேசநன்: என்ன? ஐயா! சுசீலேர!

ந்திப் பரங்கிாிச் சண்ைடயில் நாெமா

பக்க ம் சற்குணவ தி ெயா பக்க மாகப் ேபார்ெசய்ேதாம். இப்ேபாேதா நாெமா
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பக்க ம் சற்குணவ தி ேரந்திரன் ரமார்த்தாண்டன் ஆகியஇம் வ ம்
ஒ பக்க மா யி த்த னாற் சமர்ெசய்வ சாியன்ெறன்ப ேதான் கின்ற .
அப்ப யன்றிச் சமர் ாிந்ேதாேமா நாம் ெதாைல ண் ேபாவதற்குத்
தடெயான் மில்ைல.
சுசீலன்: ஆைகயால் இப்ேபா
ேபாவதற்குச் சம்மதம் ேபா ம்.

தங்க

க்கு அவர்கேளா

சமாதானமாய்ப்

சூரேசநன்: ஆம். பின்ைன ெயன்ன ெசய்கிற ?
சுசீலன்: அைவெயல்லாம் சாிேய. அவர்கள் சமாதானத்திற்கு இணங்கு
கின்றார்கேளா அல்லேரா? இவ்வள

ரம் பைடெய த்

வந் விட்

த்தமில்லாமற் சும்மா ேபாகிறதா என்ற ஆேலாசைனயினா

ம், வ திமகன்

சுந்தராநந்தன் ெகால்லப்பட்டதற்காகப் பழிவாங்கு ெமண்ணத்தினா
சமாதானத்திற்கு வரமாட்ேடாம் என்

ெசால் விட்டால் நாெமன்ன ெசய்கிற ?

இைத ம் ேயாசிக்க ேவண்டாமா? சமாதான ெமன்றா
ஆகக்கூ யதா? என்ன? அதி
ேவண் ம்.

ன்னேம

ம் அ

டேன

ெமத்தைனேயா விஷயங்கெளல்லாங் கவனிக்கப்பட

தன் வந்தேபாெதன்றால், இ

திறத் க்கும் ேநராகப்

ேபாயி க்கும். இப்ேபாேத அவர்கள் ைக உயர் ம் நம
ேம

ம்,

ம் அப்ப ேய சமாதானஞ் ெசய்

ைக தாழ் மாயி க்கின்றேத!

ெகாள்வதற்கு அவர்க

மிணங்கினா

ம்,

உடன்ப க்ைகயின் நிபந்தைனகள் நம் ைடய மனதிற்குப் ெபா ந்தக் கூ யனவா
மி க்கேவண் ம்! அவ்வாறில்ைலயாயின் என்ெசய வல்ேலம்?
சூரேசநன்:-ஓ! சுசீலேர! நீர் என்ன ெசய் ேரா? அஃ
எப்ப யாவ
ேவண் ய

ஏறக்குைறய நம் மனத்திற்ேகற்கும்ப
ம தவறாக் கடன்பாேடயாம்.

சுசீலன்:-அப்ப யாயின் இப்ெபா
தகுந்த ஏற்பா கள் ெசய்கிேறன்.

எமக்குத் ெதாியா .

உடன்ப க்ைக ெசய் விட

எனக்கு உத்தர

ெகா ங்கள். ேபாய் அதற்குத்

சூரேசநன்:-கட்டாயமாய் உடன்ப க்ைகதான் ெசய்யேவண் ம்.
சுசீலன்:-சாி,சாி.(தனக்குள்)எப்ேபா ம் இந்தச் சூரேசநன் இப்ப த்தான் ெகஞ்சினால்
மிஞ்சுகிற ம் மிஞ்சினால் ெகஞ்சுகிற ம் வழக்கம். இவைன நம்பினால்
நாசமைடவதற்குச் சந்ேதகமில்ைல! நாம் ஒ வ க்குந் ேராகஞ் ெசய்யேவண்டாம்!
சகலத்திற்குங் கட ள் ஒ வாி க்கின்றார்!
[சுசீலன் ேபாகின்றான்.]
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சூரேசநன்:-நா ம் அந்தப் ரத்திற்குப் ேபாேவாம்.
[சூரேசநன் ேபாகின்றான்.]
----------------------அங்கம் - 5 / இரண்டாங்களம்
இடம்:-அரசினந்தப் ரம்
காலம்:-மாைல
பாத்திரங்கள்:-ேகாமளவல் , ெசவி
ேகாமளவல் :- நாம் க
ைரவிட் வந்த
தல் நமக்குத் ன்பங்கள் ஒன்றன்ேம
ெலான்றாய் வந் ெகாண்
க்கின்றன! நம் ைடய ராஜேரா இவ் ராாிடங்
ெகா யவெரனப் பட்டம் ெபற் க் ெகாண்டார். பிறகு நமக்கு நம் ைடய ெசல்வமகள்
பாவதிைய யிழக்குந் ெதௗர்ப்பாக்கியஞ் சம்பவித்த ! ேபாதாக்குைறக்கு த்த ம்
வந்தி க்கிற ! இஃ
இப்ப த்

எப்ப

ன்பத்திற்கு ஆளாக்குவ

ேமா? ெதாியவில்ைல-ெதய்வேம! எங்கைள
சாிேயா?

ெசவி :-அம்ைமேய! ெகாஞ்சமி ங்கள். ஏேதா தாைரயிெனா
ம்
காளத்திேனாைச ங் ேகட்கின்றனேவ! எதிாிகளி ைடய ேசைனகெளல்லாம்
ைவையயாற்றின் வட கைரயிேல வந் தங்கி யி க்கின்றனேவா!
ேகாமளவல் : ஐேயா! என்ன ெசய்ேவாம்? ெதய்வேம! எங்கள்மீ

உனக்கு இரக்க

மில்ைலேயா?
ெசவி : தாேய! நாம் இப்ப ப் லம் வ நியாயமில்ைல. ேம ம் தாங்கள் அரசன்
ேதவியாரா யி ந ெகாண் இந்தமாதிாி பயப்படக் கூடா . எல்லாவற்றிற்கும் சுவாமி
ெயா வர் இ க்கின்றார். சாி ஈதிப்ப யி க்கட் ம். இன்ெனா சங்கதி
ெசால் கின்ேறன். ேக ங்கள். நான் ேநற்றிராத்திாி ெயா கன கண்ேடன்.
எப்ேபா ம் நம் ைடய

பாவதியின் ஞாபகமா யி க்கிறதனாேலதாேனா என்னேவா?

ெதாியவில்ைல. அவள் என்னிடம் வந்

"நீ ஏன் வ த்தப்பட் க் ெகாண்

க்கிறாய்?

உன் வ த்தத்ைதெயல்லா ெமாழித் வி . நான் நாைளக்குத் தி ம்பி வந்
வி கின்ேறன்" என் ெசால் விட் ப் ேபானாள்! உடேன விழித் க் ெகாண்ேடன்.
என் மன ம் ஏேதா ெகாஞ்சம் ஆ தலைடந் தி ந்த .
ேகாமளவல் : ஐேயா! நீ ெசய்த பாக்கியம். நான் ெசய்யவில்ைலேய. உன் கனவில்
வந் ேபசுகின்றவள் ெபற்றவளாகிய என்னிடம் ஒ நாளாவ கனவிேல ம்
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வந்தாளல்லேள! நான் என்ன பாவஞ் ெசய்ேதேனா? அவள் என்ைனக் கனவி

ங்

காணமாட்ேடன் என்கின்றாள்!
( சூரேசநன் வ கின்றான்.)
ெசவி : அேதா! மகாராஜா அவர்கள் வ கிறார். நாெமான் ம் இப்ெபா
ேபசப்படா . தாேய! நான் ேபாகின்ேறன்.
(ெசவி

ேபாகின்றாள்)

சூரேசநன்: அ ! பிராணவல் . பைகவ ைடய ேசைனேயா வந் விட்ட . நாம்
இன் காைல சுசீலேரா ெசால்
த்தெமான் மில்லாமற் சமாதானமாய்ப்
ேபாவதற்குத் தக்க ஏற்பா கள் என்னேவா அவற்ைறச் ெசய் ம்ப திட்டம் பண்ணி
யி க்கின்ேறாம்.
ேகாமளவல் : ஏ! பிராணவர்மா! எல்லாஞ் சாிேய. ஆயி
சமாதானம் ேபசுவெதன்றால் அ

சுத்த

ம் நாேம வ யப் ேபாய்ச்

ரர்க்கு அழகாகுேமா?

சூரேசநன்: அரசர்க்குாிய நால்வித உபாயங்களில் இ

தலாவதாகிய

சாேமாபாயமன்ேறா?
ேகாமளவல் : அப்ப யானாற் சாிதான். அஸ்தமித் ப் ேபாயிற் . ஆைகயினாேல
நான்ேபாய் நம் ைடய அரண்மைனக் குல ேதவைதையப் ஜித் வ கின்ேறன்.
சற்ேறயி ங்கள்.
(ேகாமளவல்

ேபாகின்றாள்.)

சூரேசநன்: இவ்வள இைட
கைள ம் நாம் அ பவிக்கேவ ேவண் ம் என்ற
எண்ணத்ேதா தாேனா நம்ைமக் கட ள் பாண் நாட் ன் மீ பைடெய த்
வ திைய ெவல்

மா

ஓ! அ மட்ேடா? கு க

ண் னார்? கு களிடம் ெகா யெர

ம் ெபயர் ெபற்ேறாம்!

ெமம்ைமக் ெகால்லத் தைலப்ப கின்றார்கள்! இந்த நாட்டார்

யாவர்க்கும் நாம் அரசாள்வதில் வி ப்பமில்ைலேபா ம்! இந்நாட் ள் எவ்விடந்
தி ம்பினா ம் எமக்குப் பைகவர்கள் காணப்ப கின்றார்கேள ெயாழிய நண்பர்
ஒ வைரயாவ காேணாம்! இவ்வா நம்ேமற்பிாியமில்லாக் கு கள் வா ம் நாட்ைடப்
பைட ெகாண்

அடக்கி ஆள்வதிற் பயன்றான் என்ைனேயா?

(ெமளனம்) பரம்பைரயா ள்ள ேசர நாட்ைட ம் இழந்

வி ேவேமா? ேபாாினாற்

ெபற்ற பாண் நாட்ைட இழத்தல் திண்ணேமயாம். அந்ேதா! என்ன எண்ண
ெமண் கின்ேறம்!-
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(ெமளனம்) ஏ! வர்மா! இத்தைன

ன்பங்கைள ம் அ

பவித் க் ெகாண்டாவ

நீ

உயிர் வாழேவண் கின்றாேயா? உன்ைன ேநசிப்பார் ஒ வ ம் இல்ைலேய! உனக்கு
அரசாட்சி ம் ேவண் ேமா?(ெமளனம்) இதற்கு

ன் என

அ ைம மகள்

பாவதிைய இழந்

விட்ேடன்!-ஓ!

பாவதீ! உன்ைன யிழந்தபிறகும் நான் அரசு ாிய இச்சிப்ப என்ன அறிவின்
ைமகாண்! அ கள்ளிக் ெகாம் க்கு ெவள்ளிப் ண் கட்டத் ணிந்த ேபா
லாகுமன்ேறா? எனக்ேகா உன்ைனத் தவிர்த்

ேவ

சந்ததிகளில்ைல. நீ கணாமற்

ேபான
தல் எனக்கு ஒன் ந் ேதான்றவில்ைல! ஐேயா! இவ் ர்ப் ேபய்ச்
சனங்க க்கு உன்ைனப் ப ெகா த்த ெகா ம்பாதகேன ம்வாழேவண் ேமா!
(ெமளனம்)என பாதகச் ெசயல்கேளா கணக்கற்றன! நன்னடக்ைகேய வ ெவ த்
வந்தாற் ேபான்ற சற்குணவ திைய ம், அழகு நிைறந்த அவர
சிைறயி

மைனவிைய ம்

ட் க் காட் ற் ரத்திேனாம்! சிவபிரான் அவர்கைள அவ்விடத் ங்

க ைண ாிந்

காத்த ளினார் !-இன்

ம் வ திமகன் சுந்தாரகர்தைன,

ஒ பாவ மறியாதவைன, கைலெயலா ணர்ந்த கட்டழகுைடயவைன, சாந்தேம
வமாயி ந்தவைனச் சிைறச்சாைலயி ட் வ த்திக் ெகான் விட்ேடாம்! ஓ!
ெகாைலப்பாதகச் சூரேசநா! நீ உயிர் றந் விண்ேணா
க்கு ஆங்குள்ள சுந்தரா
நந்தனிடம் ெபா க்கும்ப ேகட் க்ெகாள் தேல தகுதி!(ெமளனம்)
ஐேயா! ெதய்வேம! மகைளயிழந் , உணைவெயாழித் , மானமழிந் ,
ெகாைலகள் ாிந் ,

ரமிழந் , பைகவர்கள் பாதத்தில் வி ந் , அவேரா

சமாதானமாகி மனெமாவ்வாத நிபந்தைனகள் அடங்கிய உடன்ப க்ைக
ெசய் ெகாண்

உயிர்வாழ்ந்தி த்தைலக் காட்

ம், தற்ெகாைலெசய்

ேகாடல்

நல்லதன்ேறா?(ெமௗனம்.) நான்ெசய்தெகா ஞ் ெசயல்க
இனி ெயா க்ஷணேம
உயிர்வி ேவன்.
(வாைள ேநர்நி

க்குப் பிராணைன வி வேத ேமலான .

ம் தாமதிேயன். இேதா இந்தவாளின்மீ

கின்றான்.) சிவெப மாேன! ேசாமசுந்தர

பாய்ந்
ர்த்திேய!

ெசாக்க ங்கவள்ளேல! நீேய ெயனக்கும் கதி! இேதா நின்பாதாரவிந்தங்கைள வந்
க திற் ேச ேவன்! என்ைனக் க ைணக் கண்ணாற் பார்த் ஆண்ட
வாய்!
(இைறவைனப் பா கின்றான்.)
*" ஒ வேன ேபாற்றி ெயாப்பி லப்பேன ேபாற்றி வாேனார்
கு வேன ேபாற்றிெயங்கள் ேகாமளக் ெகா ந் ேபாற்றி
வ கெவன் ெறன்ைன நின்பால் வாங்கிட ேவண் ம் ேபாற்றி
த கநின்பாதம் ெபாற்றி தமியேனன் றனிைம தீர்த்ேத"
"தீர்ந்தவன் பாய வன்பர்க் கவாி

மன்ப ேபாற்றி

(90)
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ேபர்ந் ெமன் ெபாய்ம்ைம யாட்ெகாண் ட ளி ம் ெப ைம ேபாற்றி
வார்ந்தநஞ் சயின் வாேனார்க் க தமீ வள்ளல் ேபாற்றி
யார்ந்தநின் பாத நாேயற் க ளிட ேவண் ம் ேபாற்றி.

(91)

-------------* தி வாசகம்
(ேகாமளவல்

வ கின்றாள்.)

ேகாமளவல் : ஐேயா! பிராணநாதா! இஃெதன்ைன விபாீதம்! விபாீதம்! என்ைன
இவ்வா

தமியளாய் விட்

(ேகாமளவல்

விட்

நீ உயிர் றத்தல் நியாயேமேயா?

சூரேசநன் பாதங்களில் வி ந்

சூரேசநன்: ஓ! இஃெதன்ைன

பி த் க் ெகாள்

கின்றாள்.)

ைம! சிவெப மாேன அ ேயன் நின்

ைடய

பாதநிழைலச் ேச தற்கும் நினக்குப் பிாிய மில்ைலேயா? என்ன ெசய்ேவன். ெதய்வேம.
ேகாமளவல் : என பிராேணசேன! நான் ெசால் கின்றைதக் ெகாஞ்சங்
கவனமாய்க்ேகட்பாய். எல்லாவற்றிற்கும் நாைளவைரக்கும் ெபா த் க்ெகாள்வாய்.
அதற்குட் சுசீல ம் வந் வி வார். எதிாிகள் சமாதானத்திற்கு இணங்கவிட்டாற்
சாிதான். அப்ப இல்ைலயாயின் இவ்விடத்தில் வாளிற்பாய்ந் உயிர் வி வைதக்
காட்
ம் ேபார்க்களஞ்ெசன் சாவ ேமன்ைமயாம். ஆைகயால் என்ன ைம
நாயகேன! நீ என்ைன ேவண் யாவ நாைள வைரக்கும் ெபா த் க்ெகாள்வாயாக.
சூரேசநன்: ஏ! பிராணவல் . நீ கூ வ ம் நியாயேமயாம். என்ன ெசய்ேவம்?
ேகாமளவல் : ஏ! பிாியநாயகா! எல்லாவற்றிற்கும் நாம் இவ்விடத்தில்
இ க்கேவண்டாம். ேபாேவாம். வ வாயாக.
சூரேசநன்: வி , வி . வ கின்ேறம்.
(யாவ ம் ேபாகின்றனர்)
--------------அங்கம் - 5 /
இடம்:-ேசாழன் பாசைற

ன்றாங்களம்
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காலம்:-காைல
பாத்திரங்கள்:- சுந்தரன், சு பன்
சுந்தரன்:-என த ைமத் தைலவிேய! நா ம் நம ம ைர மாநகர் வந் ேசர்ந்ேதாம்!
இேதா பார்! இப்பக்கம் ைவையநதி ேயாடாநின்ற . அப்பக்கம் காணப்ப வ
தி வாப்ப ராம். எம க ைணயங் கடலாகிய சிவெப மானார் அ யார்க
ய் ம்ெபா ட் த் தி க்ேகாலங் ெகாண்ெட ந்த
ம் ெபற்றியராத ன்
ேசாழாந்தகப் பாண் யன் ெபா ட் அவ்விடத் ஆப் வ வமாய் அமர்ந் காட்சி
ெகா த்த ளினர்! அம்மான்மியம் பற்றியன்ேற அஃ ஆப்ப ெரன் ம் ெபயர்த்
தாயிற் . நாம் மீட் ம் நம சுந்தேரசப் ெப மாைனத் தாிசிக்கும் பாக்கிய
மைடந்ேதாம்! ஆயி
சு பன்:-என

ம இனிேமல் வ ம் ேபாாிற்கு நீ யஞ்சுகின்றாேயா?

பிாிய சுந்தரா! யான் நின்ைன அைடந்த பிறகும் ேபார்க்குப்

பயப்ப ேவேனா? ஒ ேவைள என் தந்ைதயார்

த்தகளத்தில் இறக்கும்ப

ேநாி மாயின் வ ந் கிற்ேபன் என்ெறண்ணிைனேயா? அப்ப

வ த்தப்ப ம்

தன்ைமைய ைடயவனாயின் யான் நின் டன் ேபாக ஒ ப்பட் ேரேன! நீ
ஒன் க்கும் ேயாசிக்க ேவண் வதில்ைல. கட ள் ெசய்கிறப ெசய்யட் ம்!
சுந்தரன்:-சாி. அப்ப யாயின் நாம் நம் ைடய நண்பர்கைள மீண் ம் காணலாம்.
என

ஆசிாியர் வித்தியாசாகரப் லவர் என் ெசய்கின்றாேரா?

சு பன்:-ஏ ? ஆசிாியர் ஞாபகம் அகத்ைத விட்டகலா

ேபா

ம்.

சுந்தரன்:-(பா கின்றான்)
தைலேமல் விறகுைடயான் றக்க ப யா
விைலதா னைடந்த டன் ழ்த்திப்ேபா மா
கைலயாய்ந்த வாசாைனக் கற்றபின்ைக விட் ப்
ைலயார் ெபா மகள் ேபாற் ேபாகார்க்குய்

ண் ெகாேலா?

(92)

ஆசாற் பணியெவள்கு மன்பிலாப் ேபா க ந்
ேதசார் கு பாதஞ் சிந்தியாத் தீயர்க ம்
கூசார் றன்கூ ங் குண் ணிப்ேபய் மாக்க ம்
ேபசாத

ங்ைகயராய்ப் பீடழிந்

மாய்வரந்ேதா!

(93)

ஆசான் றைனமறந்த வன்பிலாப் ன்மகன்றான்
மாசார் ப ற்ெறா க்க மாயா தகனவேனா?
மாசார் ப ற்ெறா க்க மாபா தகனவைனக்
கூசா

கூற்றங் கு குெமனற் ைகயமின்ேற!

(94)
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ஆத ன் என்

யிர் ேபா

ேநசர்களாகிய சுகுமார

ந் ேதசிகைர மறத்த ய

ஞ் சந்திர க

ேமா? மற்

என

பிாிய

ம் என் ெசய்கின்றார்கேளா? அவர்க

க்கு

விவாக ம் நடந் விட்டனேவா?
சு பன்: அேநகமாய் அம் ஜாட்சிக்கும் கநகமாைலக்கும் கல்யாணம்
நடந்தி க்குெமன் நிைனக்கின்ேறன்! இஃதி க்கட் ம் என ஆனந்தத் தைலவேன!
யான் என் ேதாழியேரா பண் விைளயா வ அப் ஞ்ேசாைல தாேன!
சுந்தரன்: ஆமாம். அ தான் நாமி வ ம் கண் காதல் ெகாண்ட ஞ்ேசாைல! பார்!
அஃ நீ இல்லாைமயினால் இலக்குமிஇல்லா இல்லத்திைன ஞ் சான்ேறாாில்லாச்
செபாயிைன ம் மதியமில்லா வானத்திைன ம், நாயகனில்லா நங்ைகயிைன ம்
ேபாலாநின்ற !
சு பன்: சாி. அஃதி க்கட் ம். என சுந்தர வள்ளேல! நீ உன கான ரசத்தினால்
என்ைன ஆனந்தப்ப த்திச் சுந்தராநந்தன் என் நினக்கிட்ட ெபயர் சா ெமன்
காட் வாயாக.
சுந்தரன்: ஆ! அப்ப ேய என் ெபயெரனக்குச் சா
ெகாள்கிேறன்! ேகட்பாயாக.

ெமன்பைத நிைல நி த்திக்

(பா கின்றான்)
சதாசிவ பராபரா தயாநிேத மகாகுேரா
சிதானவா சுகாகரா திவாகரப் ரகாசேன
தாரமா குணாத்மேன கார பிேய நிைனச்
சதாமனத் தி த்

ஞ் சபாபதி

ேமசேன
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மார்பி காவி மாண்பறி யார்த மைனக்கிழத்தி
மார்தைம ைவத் வ த் நர் தம்ைம மதிக்கிேல
ேமர்கிள ாில்லா டனக்கிைண ெயன் த னின் ட
ேனர்ெபறப் பாதி யளித்தாைன நித்த நிைனக்கு ேம.

96

வாேனாங்கும் ெபாழில் ைடசூழ் மாம ைரத் ேதைவ
வளெரழில்ேசர் ெசாக்ேகச வள்ளைலநம் மரைசக்
கூகினாங்கும் பிைற
த்த பிஞ்ஞகைன மனேம
கூ நிதம் பா யினி தா கநீ வாராய்.
நைற

க்கார்க் குழ

ைமேசர் நம்பைனச்ெசம் ெபா ைள
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நஞ்சுண் ேதவ யிர் நல்க ைத ய யார்
குைற
க்குங் ேகாமாைனக் கு மணிைய மனேம
கூ நிதம் பா யினி தா கநீ வாராய்.
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நலவிமல நாதைனத்தன் னன்ப ளத் தா
நடராசப் ெப மாைன நண்
யிர்க் குயிைரக்
குலவிமைற கலவிநனி ைறெபா ைள மனேம
கூ நிதம் பா யினி தா கநீ வாராய்.
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(ேசவகன் வ கின்றான்.)
அேட ேசவகா என்ன ெசய்தி?
ேசவகன்: ஐயா! ேசரராசன் மந்திாி சுசீலர் வந்தி க்கிறார்.
சு பன்: அப்ப யா! அவர் வந்தி க்கிறாரா? சாிதான் நாம்
அரசனிடம்ெதாியப்ப த் கின்ேறாம். நீேபா.
[ேசவகன் ேபாகின்றான்.]
சுந்தரன்: சாி, நீ உள்ேள ேபாய்வி . நான் மாத்திர மிவ்விடமி க்கின்ேறன்.
அரசர்கள் வ கிற சமயமாயிற் .
[சு பன் ேபாகின்றான்.]
இன்

ஞ் சிறி

சுசீலர் இப்ேபா

ேநரத்திற் ெகல்லாம் சமர் ெதாடங்கேவண் ம். அப்ப யி க்கச்
இவ்விடம் வந்ததன் காரணம் என்ேனா? ஒ ேவைள வர்ம

க்குத்

ெதாியாமல் எந்ைத சற்குண வ தியாைரக் காண வந்தனேரா? ெதாியவில்ைல.
எல்லாம் அரசன் வந்த பின்ைறச் சுசீலர் ெசால்

ம்ேபா

ேகட்ேபாம்.

[ ேரந்திரன் வ கின்றான்.]
மகாராஜா அவர்க

க்கு அ ேயன் சுந்தரன் வந்தனம்.

ேரந்திரன்: சுந்தரேர! என்ன சமாசாரம்? உம் ைடய நண்பர் சு பெரங்ேக?
காேணாம்.
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சுந்தரன்: ஏன்? இ வைர அவர் இங்ேகேய யி ந் விட்

இப்ப

தாேன அந்தப்

பக்கமாக வந்தார்!
ேரந்திரன்: சாி. மற்ைறப்ப
பட்

நம் ைடய பைடகெளல்லாம் அணிவகுக்கப்

க்கின்றனவா?

சுந்தரன்: ஓ! அைவ ெயல்லாம் ஒ ங்காய்த்தாம் இ க்கின்றன. அதற்ெகான் ஞ்
சந்ேதகமில்ைல. இ நிற்க. ேசரன் மந்திாி சுசீலர் ஏேதா காாியமாய் ெவளியில்
வந்தி ப்பதாகச் ேசவகன் ெசான்னான்.
ேரந்திரன்: என்ன! நிஜந்தானா?
சுந்தரன்: ஆம். நிஜந்தான். மகாராஜா!
ேரந்திரன்: அப்ப யாயின் நம

சற்குணவ தியா ெரங்ேக? இன்

ம் இங்ேக

வரவில்ைலேயா?
[சற்குணன் வ கின்றான்.]
சுந்தரன்: ஏன்! அேதா அவர்க

ம் வந்

விட்டார்கேள?

ேரந்திரன்: வந்தனம் வ தியாேர! வா ங்கள். இப்ப
ேகட்டீர்கேளா ஒ

ற்றி ங்கள்.

விேசஷம்?

சற்குணன்: வந்தனம். வந்தனம். அப்ப
சுந்தரேர! நிற்கின்றீர்? இப்ப

ெயன்ன விேசஷம்? ெதாியாேத.ஏன்

ட்கா ேம?

சுந்தரன்: அதற்ெகன்ன? பாதகமில்ைல. நான் இேதா இப்ப

ட்கா கின்ேறன்

ேரந்திரன்: ேசரன் மந்திாி சுசீலெனன்பவன் ஏேதாகாாியமாய்
வந்தி க்கின்றானாம்!
சற்குணன்: ஆ! அப்ப யா? ஆனால் அவைர
சமாசாரெமன்

ேகட்கலாேம?

ள்ேள வரச்ெசால்

என்ன
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ேரந்திரன்: ஏ, ேசவகா!
(ேசவகன் வ கின்றான்)
ேசவகன்: மகாராசா! ஆைண!
ேரந்திரன்: நீேபாய் ெவளியில் வந்தி க்கும் ேசரன் மந்திாி சுசீலைர
வரச்ெசால்.

ள்ேள

(ேசவகன் ேபாகின்றான்.)
சற்குணன்: அவர் ன் நம்மிடத் இ ந்தவராைகயினாேல ெயா ேவைள நம்ைமப்
பார்த் விட் ப் ேபாகலாம் என் வந்தி ப்பார். சகல ங் ேகட்டால் தாேம
ெதாிகின்றன.
(சுசீலன் வ கின்றான்.)
சுசீலன்: அ ேயன் ேசரன் மந்திாி சுசீலன் உபய மகாராஜா அவர்க
சற்குணன்: சுசீலேர! இப்ப
யி க்கின்றீரா? ஊர்

க்கும் வந்தனம்.

ட்கா ம். என்ன சமாசாரம் ெசௗக்கியமா

ம் இனி

வாழ்கின்றதா?

சுசீலன்: ஆம். நம் சுந்தேரசர் கி ைபயினால் அ ேயன் ெசௗக்கியமாய்த்
தானி க்கின்ேறன். மற்ைறப்ப யான் ேவ இராஜகாாியமாய் வந்தி க்கின்ேறன்.
ேரந்திரன்: மந்திாியாேர! நீர் வந்த ராஜகாாியெமன்ன? சீக்கிரஞ் ெசால்

ம். நாம்

ேபார் ெதாடங்கேவண் ம்.
சுசீலன்: அ ேயன் தாங்க ம் ேசர ம் ெபா தாற் பலர் மாளேவண் ேம ெயன்
ேநாக்கத்ேதா ெவகு கஷ்டத் டன் ேசரராஜன் சூரேசநைனத் தங்க டன்
சமாதானமாய்ப் ேபாகும்ப இணக்கியி க்கிேறன். ஒ ேவைள தாங்க
ெமளிேயன்மீ க ைணகூர்ந் சமர் நி த்தி எல்லா ஞ் ேசர்ந் ஓ டன்ப க்ைக
ெசய் ேகாடல் கூடாதா என் ம் எண்ணத்ேதா அ ேயன் இவ்விடம் வந்ேதன்.
ேரந்திரன்: என்ன? ஐயா! வ தியாேர! சுசீலர் ெசால்

கிறைதக் ேகட்டீர்கேளா?

ம்
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சற்குணன்: அப்ப யாயின் சுசீலேர! நாம் தந்திரதீரைரத்
இரங்கி யி க்கலாேம!
ேரந்திரன்: அ

த

ப்பியேபா

ேசரன்

மன்றி நந் தந்திரதீரைரச் ேசரன் தன் ஆள்விட்ட த்த

நீதியாகுேமா?
சுசீலன்: இவ்வா தந்திரதீரைர யாேரா சிற்சில கயவர்கள் இைடவழியில்
அ த் விட்டார்கள் என்பைத எங்ேகான் சூரேசநன் உணர்ந் நகர்
ம்
அவர்கைளக் கண் பி த் த் த பவர்கட்கு ெவகுமதி ெகா ப்பதாகப் பைறயைறவித்
தி க்கின்றான்.
சற்குணன்: அப்ப யாயின் சாிதான்.
சுந்தரன்: எல்லாவற்றிற்கும் உம் ைடய அரசன் சூரேசநைன இவ்விடம்
அைழத் க்ெகாண் வம்மின்!
ேரந்திரன்: ஆமாம். சுந்தரேர! நன்றாய்ச் ெசான்னீர்! சாிதான், சுசீலேர! தாங்கள்
ெசன்

ேசரைன அைழத்

வந்

உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாண்

ேபாகலாம்.

சுசீலன்: ஆனால் அ ேயன் ேபாய்வ கின்ேறன்.
சற்குணன்: சாி, சாி. ேபாய்வா ம்.
[சுசீலன் ேபாகின்றான்.]
சூேரந்திரன்: ஏன்? வ தியாேர. இப்ப

இங்ேக வந் ேபான சுசீலெரன்பவர்

நிஜமாகேவ சமாதானம் ேபசவந்தவேரா அல்ல
ேவ பார்க்க வந்தவேரா? தங்க

நாம் என்ன ெசய்கிேறாம் என்

க்கு இைதக் குறித்

சற்குணன்: இல்ைல, இல்ைல. அப்ப

ஏதாவ

ெதாி ேமா?

ேவ பார்க்கவந்தவரா யி க்கமாட்டார்.

ேரந்திரன்: இல்லாவிட்டால் நல்ல தான். எமக்ெகன்னேவா ஆச்சாியமா
யி க்கின்ற . இ வைரயி ம் நாம் ேபார்ெதாடங்குந் த ண மட் ம் சமர்ெசய்யச்
சன்னத்தனாயி ந்தவன் இப்ேபா உடன்ப க்ைகக்கு வ வைத ேயாசித் ப்
பார்க்குமிடத் ஏதாவ எதிர்பாராத ெசய்தி நிகழ்ந் தானி க்கேவண் ெமன்ப
ேதான் கின்ற .
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சுந்தரன்: மகாராஜா அவர்கள் எனக்குக் ெகாஞ்சம் உத்தர
யான் நம் ைடய ேசைனத்தைலவனிடம் ேபாகேவண் ம்.
ேரந்திரன்: சாி சீக்கிரமாக வந் ேச ம். வர்மேனா
ெசய்ைகயில் நீ ம் இ க்கேவண் ம்.

ெகா க்கேவண் ம்.

நாம் உடன்ப க்ைக

[சுந்தரன் ேபாகின்றான்.]
ஓ! வ தியாேர! தாங்கள் கவனித் ப்பார்த்தி க்கிறீர்கேளா நம் சுந்ததைரப்பற்றி!
மகா த்திமானா யி க்கிறார். இராஜ தந்திரங்க ம் ேபார்ெசய்
ைறக ம்
ெவகுநன்றாகத் ெதாிந்தவர் ேபாலக் காணப்ப கிறார். ேம ம் மிக ம்கல்வி
கற்றி க்கிறார். இவ்வள இளைமப் ப வத்திேல இவர் ேபா ங் கல்விமான்
யாெனங்குங் கண்டதில்ைல!
சற்குணன்: யான் ன்ெனா
ைற தஞ்ைசயி
ந்தேபா அவெரா
சம்பாஷித்தி க்கின்ேறன். அப்ெபா
அவர் ேபசியதினின் ம் அவர் அரசாட்சி
ைறயி ம் நீதி ல்களி ம் இைச
ம் விேசஷப் பயிற்சி ள்ளவெரன்
ெதாிந் ெகாண்ேடன்.
ேரந்திரன்: இன் ம் அவ ைடய ேதாழர் சு பெரன்பவர் மிகுதியாய்ப்
ேபசுகிறதில்ைல. அப்ப ேய அவர் ேபசத் ெதாடங்கிவிட்டால் அவர் ேபச்சி
ம ரமான ேவெறான் மில்ைல!

ம்

சற்குணன்: ஆம். அவர் இனிய குர ள்ளவர். மிக ெமன்ைமத் தன்ைம ம்
அழகு ைடயவர். அதிகமாய் யாவேரா ம் ஊடா ப் ேபசுகிற வ மல்லர். நா ம்
இரண்ெடா
ைற கவனித்தி க்கிேறன். மற்ைறப்ப நம் ைடய பைடகைள ம்
பார்த் க்ெகாண் வ ேவாம் வா ங்கள்.
(யாவ ம் ேபாகின்றனர்)
---------------------அங்கம் - 5 / நாங்காங்களம்
இடம்: ம ைரமாநகாிெலா
காலம்: காைல

தி.

பாத்திரங்கள்: வித்தியாசாகரப் லவர், சில கனவான்கள்
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தற்கனவான்: ஓய்! லவேர!. மந்திாி சுசீலர் நம் வ தியாேரா

வர்மன்

ெபா ட் ச் சமாதானம் ேபசப்ேபாயி க்கிறாராேம! அெதன்ன ெமய்தானா?
லவர்: ெமய்ேயா! ெபாய்ேயா! அதைன யாம் அறிந்திேலம். இ நிற்க.
யாெமாணன் ெசய்ய ன்னிேனம். அஃெதன்ைன ெயன்பிேரற் கூ
ம்.
(பா கின்றார்.)
அ
வ மானபர மானந்தத் தனிக்கட ண்
ம வ
ெமழில்ைவைய மணியாற்றின் வடகைரக்கண்
வ மெனா சமர் ாிய வந்தவி ெப ேவந்தர்
க ம ற்

கெவன்றி ெப கெவனக் கவிெசய்வான்,
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மனங்ெகாண் பல்விதமாம் வாழ்த் ெசய் ண் மிகவியற்றிக்
கனங்ெகாண் சிறப் ற் க் கழற பட்டம்ெபறீஇ
யினங்ெகாண் நன்மணியி னினங்ெகாண் களிப் டேன
தினங்கண்

தனங்ெகாண்

சீர்ேமன்ைமத் தனங்ெகாண்
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தற்கனவான்: ஓய்! ஓய்! லவேர! ேபா ம்! ேபா ம்! ேபா ம்! நி த் ம்! நி த் ம்!
லவர்: என்ன என்ன! அப்ப ச்ெசய்தாெலன்ன?
இரண்டாங்கனவான்: நன் ! நன் !
ெபாள்ெளனப் லப்பட்டேத!

ம

ெவள்ளறி

இன்னெதன்

லவர் : ஏேய! (பா கின்றார்.)
கற் ணர்ந்த நல்ல கவிவாணெனன்றனக்குக்
குற்றங்கற் பித்த குணமி யிச்- சிற்றறிைவ
ெயவ்வயினீ கற்றா ெயவர்ெகா ப ேதசித்தார்
ெசவ்வியிலாப் ன்ைமயினாய் ெசல்.
இரண்டாங் கனவான்: சாிதான்! லவ க்குப் பித்தம் அதிகமாய் விட்ட
அ தான் வாய்க்குவந்தப ெயல்லாம் பிதஎற் கின்றார்.
லவர்: எைனயா!
இரண்டாங்கனவான்: ஆமாம் உம்ைமத்தாம்!
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ேபா

ம்!
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லவர்: யாேன பிதற்றிேனன்ெகாேலா? அன்றி நீவிர் பிதற்றினீர் ெகாேலா?
நன்னராேலாசித் க் கூ திர்.
இரண்டாங்கனவான்: ஓய்? ல ர்! இ கா ம்
க தியி ந்ேதன். இப்ெபா

ம்ைபப் ல்லாய்ப் லவெரன்

நீவிர் ெப வாய்ப் லவராயினீேர!

லவர்: ேகட்டீர்! ேகட் ர்! அவர்கிளத்தைல.
இரண்டாங்கனவான்: ஓய்! உமக்குக் கிழத்தைலயா? எமக்குக் கிழத்தைலயா?
தற்கனவான்: அ மட் மா? அவர் பணவாைசெகாண்ட பிணம்!
லவர்: யாவர்?
இரண்டாங்கணவான்: நீர்தாம்!
லவர்: நீவிர் வாளா தி த்திர். யாம் உம்ேமா

ேபசுகின்றிேலம்.

இரண்டாங்கனவான்: ஆமாம்! சாியாய்ச் ெசான்னீர். "பணவாைச ெகாண்ட பிணம்"
ம்வாய்க்குச் சர்க்கைரயிடேவண் ம்.
லவர்: ெவற் ைர! ெவற் ைர!!
இரண்டாங்கனவான்: ெவற் ைரயா! ேக ம் யான் ெசால் கின்ேறன். நீர் ன்
சற்குணவ தியார் அரசரா யி க்குங்காலத் அவர் வாயில் வித்வானாயி ந் அவர்
மீ
கழ்ச்சிக்கவி பா னீர்! இ வைரக்கும் வ மைனப் கழ்ந்தீர்! இப்ெபா ேதா
ேசாழைன ம் வ திைய ம் கழெவண்ணினீர்!. இவ்வள ம் அந்தப் பணப்
ேபராைசயினாேலா அன்ேறா?
லவர்: ஓேகா! யாம்
க தினீேரா! அ

ன்னர் வன்மைனப்பா ய கவி ட் கழ்ந்தன ெமனக்

வைசக்கவிெயன்ப

மறியீேரா? மங்கல

தன்ெமாழியல்லாத

"நிம்பம்" என் ஞ் ெசால்ைலப் பிரேயாகித்ததனால் மங்கலப் ெபா த்த மின்ைம ம்
சிறப்பில் ெசால்லாத ன் ெசாற் ெபா த்தமின்ைம ம் ஒற் உட்பட
நான்ெக த்தாத ன் எ த் ப்ெபா த்த மின்ைம ம், இன்

ம் பிறெபா த்த

மின்ைம ம் நீவிர் உணர்கி ேரா? அன்றி ம் "நிமிடத்தினிற்ெறாைலய" என்பதைன
"நிமிடத்தில் நின் ெதாைலய" என்
என்ற பயனிைலெயா

த்

பிாித்

அவன் என்பதைனெய வாயாக்கி உ ம்

ேவ ெபா ள் கண் லீேரா?
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தற்கனவான்: நீர் ெசான்ன கவியிேல

தற்ெசால் வ திக்கு அைடெமாழியா

யி ப்பதனாேல இவ்வமங்கலம் வ திையப் பற்றாேதா?
இரண்டாங்கனவான்: இப்ெபா
ேவண் யவன் யா ங்ேகட்டால் அ
ேதான்றியப

நாம் ேகட்டால் இந்தமாதிாி ம் வ ம
வ திையச் ேச ெமன் ம் தமக்குத்

க்கு

ெயல்லாம் கூறித்திாி ம் லவர் ெப மானல்லேரா? இைதக்

க தியன்ேற ேசாழ
"ேபாற்றி

ங் கம்பைர ேநாக்கிப்,

ம் ேபாற் வர் ெபா ள்ெகா டாவி ற்

ற்றி
மாற்றி

ந் ற் வர் ெசான்ன ெசாற்கைள
மாற் வர் வன்க ணாளர்கள்

கூற்றி

ம் பாவலர் ெகா ய ராவேர"
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என் ெசால் ய .
(

ன்றாங்கனவான் வ கின்றான்)
ன்றாங்கனவான்: ஓய்! லவேர உமக்ெகா

சமாசாரம் ெதாியாேத!

லவர்: என்ன? என்ன?
தற்கனவான்: அவர் ெசான்னதற்குச் சமாதானஞ் ெசால்லாமற்
விசாாிக்கப் குந்தீேர!

ச் சமாசாரம்

இரண்டாங்கனவான்: ெசால்லத்ெதாிந்தால் உடேன ெசால்லமாட்டாேரா! சட் யில்
இ ந்தால் அகப்ைபயில் வ ம்!
லவர்: அைவெயல்லாம் நம் வயிற் ெபா ந்தா. சற்ேறெபா த்திர். இவர்
ெசால்வைதச் ெசவிக் ெகாண்டபின்ைற மக்குச் சமாதானம் ெசால் கின்றாம்.
ன்றாங்கனவான்: இப்ெபா
தான்பார்த்ேதன். மந்திாி சுசீல ம் இந்த
வஞ்சகவர்ம ம் சில ெமய்காப்பாள டன் ேசாழன் பாசைறக்குப் ேபாகிறார்கள். ஏேதா
சமாதானம் ேபசுகிறதற்காம்!
லவர்: ேகட் ேரா அவர் கூற்றிைன? யாம் அவ்வ மன்மீ
ஞான்

ெதாட்

அவன் எய்திய இ க்கண்க

ம் இப் ேபாழ்தத்

இவ்வைசக் கவிபா ய
அவன் நம்
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வ தியார் தாட் ைணயில் ழ்ந் சமாதானம் ேபசி உயிர் தப்பிப் பிைழக்க
எண் த ேம அவ்வைச சூரேசநைனேய பற்றியெதன்பதற்குத் தக்க சான் பக ம்.
அஃதன்றி ம் வ தியார்மாட் எமக்குள அன் அளவிட் ைரக் கற்பான்ைமயதன் .
எம மாணாக்க ட் சிறந்தவனாய சுந்தரா நந்தன்றனக்கு என் மீதி ந்த அன்ைப ம்
எனக்கு அவன் ேம
ந்த ஆதரத்ைத ம் பற்றி ம்மிடத் ைரப்பம ெதன்ேன!
அந்ேதா! இத்தைகய மாணாக்கைனக் ெகாைலக்களம் ப த்த வ மன் தைலக் கண்
உ

றாேதா?

தற்கனவான்: சாி. இவாிப்ப த்தான் என்னவாவ
ேபசிக்ெகாண்
ப்பார்!

சளசள ெவன்

இரண்டாங்கனவான்: ஆமாம். நா ம் ைவைய யாற்றின் ெதன்கைரக் கண்
ஒளிந்தி ந் வர்மன் சமாதானம் ெசய் ெகாண் வ ம்ெபா
பார்ப்ேபாம். வா ம்.
தற்கனவான்: இ ம், இ ம். என்ன ேபார் ரசம்
த்தம் ெதாடங்கப் ேபாகிறார்கள் ேபா

ம்.

ன்றாங் கனவான்: ேபாம், ஐயா! ேபாம்.
வ தியார் கா ேல
இரக்கப்பட்

ழ்ந்

ழங்குகின்றேதா? சாிதான்.

'ஐயா அப்பா' என்

த்தமாவ

நடக்கவாவ ! இவன் ேபாய்

ெகஞ்சப் ேபாகிறான்! அவர்

இவன் குற்றத்ைத மறப்பாேர யன்றிப் ேபார் ாியார்!

லவர்: யாமிைதக் குறித்

இப்ெபா

ேபசிக்ெகாண்

த்தெலவன்ெகால்?

ேபாகு ம். வம்மின்.
(யாவ ம் ேபாகின்றனர்.)
----------------அங்கம் - 5 / ஐந்தாங்களம்
இடம்: ேசாழன்பாசைற
காலம்: காைல
பாத்திரங்கள்: சற்குணன்,

ேரந்திரன்

ேரந்திரன்: ஏன்? வ தியாேர! பைடகைளெயல்லாம் நன்றாய்ச் சுற்றிப்
பார்த் க்ெகாண்
யி க்கிறார்களா?

வந்தீர்களா? ேபார் ரர்கள் யாவ ம்

த்த சந்நத்தரா
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சற்குணன்: நன்றாய்த்தான் பார்த்ேதன். தார்ப்பைட சிப்பைட த ய யா ம்
ேபார்ெதாடங்க நம் ைடய கட்டைளயிைனத் தாம் எதிர்பார்த் க்ெகாண்
நிற்கின்றன.
(ேசவகன் வ கின்றான்.)
ேரந்திரன்: அேட! ேசவகா! அந்தச் சுசீல

ம் சூரேசந

ம் வந்தி க்கிறார்கேளா?

ேசவகன்: ஆமாம். மகாராறசா!
ேரந்திரன்: ஆனால் நீ ெசன்

அவர்கைள வ ம்ப

ெசால்

.

(ேசவகன் ேபாகின்றான்.)
(சுசீலன், சூரேசநன், ெமய்காப்பாளர் இவர்கள் வ கின்றனர்.)
சூரேசநன்: வந்தனம், வந்தனம். தாங்கள் இப்ப

வந்

ற்றி ந்த ள

லாேம.
சூரேசநன்: இல்ைல. இப்ப
ேரந்திரன்: அவ்விடத்

ட்கா கிேறாம்.

இஷடம் எப்ப ேயா அப்ப ேய!

சற்குணன்: ஏன் நிற்கிறீர்கள்? இப்ப

ட்கா ங்கள்.

சுசீலன்: அதற்ெகன்ன? உட்கா கிேறாம்.
ேரந்திரன்: எங்ேக நம் ைடய சுந்தரர்? இன்

ம் வரக்காேணாம்.

சற்குணன்: இேதா வந் வி வார். அவர் ஒ நா ம் காலதாமதஞ் ெசய்ய மாட்டார்.
ஒ ேவைள தம் ைடய ஆன்மேநசராகிய சு பைர ங் கூட் க்ெகாண் வ வார்.
ேரந்திரன்: இ நிற்க. யாம் தங்க ைடய மந்திாியார் சுசீலர் லமாய்த் தாங்க
யா ம் சாேமாபாயத்ைத நா நடத்தல் நலெமன்ப பற்றித் தங்க க்கு எம் டன்
சமாதானமாய்ப் ேபாவதற்கு இஷ்டந்தான் என்பைத ணர்ந் ெகாண்ேடாம். அஃ

ம்
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எமக்கும் இஷ்டேமயா மாயி

ம் எம

வ தியார் இஷ்டம் எப்ப ேயா? அவ க்குத்

ைணவ யாய்ப் ேபாந்தாம்.
சுசீலன்: இதற்கு ன் என்ன வித்தியாசங்கள் நடந்தி ந்த ேபாதி ம்
அவற்ைறெயல்லாம் மறந் விடேவண் ம். மற்ைறப்ப நாெமல்லாம் இன்
நட்பாளராயிேனா ெமன் எண்ணிக்ெகாள்ள ேவண் ம். இைவ தாம் யான் ெசால்ல
வி ம்பினைவ.
சூரேசநன்: ஆம். அந்தப்ப ேய ெசய்வதற்குத் தைட ெயான் மில்ைல.
சற்குணன்: அைவெயல்லாம் சாிதாம். சுசீலர் ெசால்வ
(பா கின்றான்.)

எமக்கும் உடன்பாேடயாம்.

சந்தன ந மரந் தன்ைன ழ்த்திய
ந் வாட் பைடயிற்கு த நன்மணஞ்
சிந்ைதயி னிைதநன்கு ெதளிகி லாரம்ம
தந்தம நல ம் ேபாய்ச் சாத ெலன்ெகாேலா?
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ேரந்திரன்: அப்ப யாயின் யாம் உடன்ப க்ைகயின் நிபந்தைனகள்
இன்னின்னெவனத் தீர்த் க்ெகாண் ெபா
ேபாக்கின்றி எ தத்
ெதாடங்கேவண் ய தான்.
சுசீலன்: ஆம், அப்ப

இன்னின்ன ெவனத் தீர்க்கேவண் ய நிபந்தைனகள்என்ன

இ க்கப்ேபாகின்றன?
சற்குணன்: எம

நாட்ைட எம்மிடம் ஒப்பித் விட்

ேசரநாட் ற்குப் ேபாகேவண் ய தான். மற்ைறப்ப

அவர் தம் ைடய
ேவெறன்ன?

சூரேசநன்: ஆம், ◌ாம் வ தியார் நாட்ைட அவாிடேம ெயாப்பித்
அதற்கு ஆேக்ஷப ெமான் மில்ைல. பிறகு எம
ஏற்பா கள் நீவிர் ெசய்ய ேவண் ம்.
ேரந்திரன்: அதற்கின்ன? நீர் உம
சுசீலன்: ஐேயா! அ

வி கின்ேறாம்.

ேசர நாட்ைட யாம் ெப வதற்கு ஏற்ற

நாட்ைடப் ெப தற்குத் தைடெயன்ன?

ெதாியாேதா தங்க

க்கு? நம

வ தியா ைடய மாமனார்

ரமார்த்தாண்டத் ெதாண்ைடராஜர் ேசரநாட் ன்மீ பைடெய த் ச்ெசன்
க
ாில் இப்ேபா
த்தம் நடந் ெகாண்
க்கிற !

128

சற்குணன்:- இஃெதன்ைன? ஆச்சாியமாய் இ க்கின்றேத! நாம்

ன் பரங்கிாிப்

ேபார்க்கு அவாிடம் உதவிேகளா ைமபற்றி ம், பிறகு தம் நகராகிய காஞ்சிக்குப்
ேபாகா தஞ்ைசக்குப் ேபானைம பற்றி ம் உண்டாகிய ேகாபத்தினா ெலம்மிடந்
ெதாிவியா தாேம பைடெய த் ச் ெசன்றி க்கிறார் ேபா ம்! இ
ம் ஒ
விேநாதேம. மற்ைறப்ப கடம்பவனப் ெப மான் க ைணயினால் மீட் ம்
இராஜயாதிகாரம் ெபற்ேறன்! ெபற் ம் பயெனன்ன? ஓ! என்ன ைமச் சுந்தராநந்தேன!
இனி இந்நாட் ைன ஆள்பவர் யாவர்? நீ ம் உயிர்வி த்தாேய!
(கண்ணீர் ெசாாிகின்றான்.)
சூரேசநன்: ஓ! வ தியாேர! எளிேயன் எவ்வளேவா தவஞ்ெசய்
த்திர பாக்கிய
மின்றி வ ந் ங் காலத் மகாேதவன ளால் ஒ மக தித்தனள்! அவைள ம்
இழக்குந் ெதௗர்ப்பாக்கியம் சம்பவித்த ! இனி அவைள இழந்த பிறகு எனக்கு அரசாள
வி ப்பமில்ைல. ஆைகயால் நீேர அந்தச் ேசரநாட்ைட ங் ைகக்ெகாள் ம்.
(ெப

ச்ெசறிகின்றான்)

(சுந்தராநந்த

ம்

பாவதி ம் தங்கள் மா ேவடம் நீங்கி வ கின்றனர்.)

சுந்தராநந்தன்: என அ ைமத் தந்ைதயாேர! தங்கள் குமாரன் அ ேயன்
சுந்தராநந்தன் நமஸ்காரம்!
(வணங்குகின்றான்.)
பாவதி: என பிாிய ள்ள தகப்பனாேர! தங்கள் தல்வி
ெதண்டனி கின்ேறன்! (வணங்குகின்றாள்)

பாவதி

சற்குணன்: (கண்ணீர்ெசாாிந் ) அப்பா! எனத ைம மகேன! சுந்தராநந்தா!
மதிகுலந்தைழக்க வந்த மாணிக்கேம! இன்
ைளேயா! இன் தான் உன்ைனப்
ெபற்ெற த்ேதன்! (த வி த்தமி கின்றான்.)
சூரேசநன்: (கண்ணீர் ெசாாிந் ) அம்மா! என்கண்ேண!
விளங்கவந்த ேகாதிலாமணிேய! நீ இன்
இ வைரயி

ம் எங்கி ந்தாேயா?

ம் உயிேரா

பாவதீ! என் குலம்

க்கிறாேயா? நீ
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(த வி

த்தமி கின்றான்)

சற்குணன்: ேசாமசுந்தேரசப்ெப மாேன! எளிேயம் மீ ம் நின்
மி ந்தவா என்ேன! என்ேன!!

ைடய அ ேணாக்க

(இைறவைனத் தித் ப் பா கின்றான்)
*"ெதாண்ட

ழவ ராரத் தந்த

வண்டத் த ம்ெபறன் ேமகன் வாழ்க
க ம்பணக் கச்ைசக் கட ள் வாழ்க
வ ந்தவர்க் க
மாதி வாழ்க
--------------* தி வாசகம்
வச்சந் தவிர்த்த ேசவகன் வாழ்க
நீச்ச மீர்த்தாட் ெகாள்ேவான் வாழ்க
சூழி ந் ன்பந் ைடப்ேபான் வாழ்க
ெவய்தினர்க் கார

தளிப்ேபான் வாழ்க”

(105)

சூரேசநன்:-காணாமற் ேபான என அ ைம மகைனப்ெபற்ேறன்! இனி ேமல்
என்ெனனக்கு அாியேதேயா! சந்திரேசகர க்கு எம்மீ க ைண பிறந்த இன்
தாேனா?
(இைறவைனத் தித் ப் பா கின்றான்)
* “ஆடக ம ைர வரேச ேபாற்றி
கூட வியங்குங் கு மணி ேபாற்றி
ெதன்றில்ைல மன்றி ளா ேபாற்றி
யின்ெறனக் கார

தானாய் ேபாற்றி” (106)

----------* தி வாசகம்
ேரந்திரன்:-நம் ைடய நாட் ற் சுந்தரரா ம், சு பரா ம் இ ந்தவர்கள்
இவர்தாேமா? ஆச்சாியம்! ஆச்சாியம்!! ஏன்? வ தியாேர! உம

மக

ைடய

அைடயாளம் உமக்குந் ெதாியாமலா ேபாயிற் ? ஆனாற் சு பைரப் பார்க்கும்ேபா
ெதல்லாம் எனக்குக் ெகாஞ்சம் சந்ேதகம் இ ந் ெகாண்ேட இ ந்த .
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சுசீலன்:-பரமசிவாக்ைஞ இப்ப
யார் என்ன ெசய்தா

ம்

காதல்ெகாண்

யேவண் ம் என்

இ க்கும்ேபா ,

ேமா?

சூரேசநன்:-என் கண்மணிேய!
மீ

ெயல்லாம்

பாவதி! நீ சற்குணவ தியார் மகன் சுந்தரர் எந்தன்

உடன்ேபாயிைனேயா? இனி ஒ

கணேம

ம் தாேழன்! ஓ!

சுசீலேர! நீர் இப்ெபா ேத ெசன் மண ரசஞ் சாற்றச் ெசால்
ர்! நன் கூர்த்தம்
பார்த் நம் ெபண்மணி பாவதிக்குஞ் சுந்தராநந்த க்கும் விவாகம் நடத்தி
வி ேவாம்! ஏன்? தாங்கெளல்ேலா ம் அரண்மைனக்கு எ ந்த ளலாேம! பகவான்
சிவெப மா

ைடய கடாட்சத்தாற் சகல ம் இனிைமயாய்

ந்தன!

[சுசீலன் ேபாகின்றான்.]
சற்குணன்:-ஆ! அப்ப யா! இேதா றப்பட்ேடாம்.
ேரந்திரன்:-தாங்கள்

ன்னர்ப்ேபாங்கள். இேதா யா ம், ேசைனத்தைலவர்

தலாயினார்க்கு மண ரச மார்க்கும்ப
சூரேசநன்:-இல்ைல, இல்ைல. யாராவ

உத்தர

ெசய் விட்

ேசவகர்

வ கின்ேறாம்.

லமாய்ச் ெசால்

ய

ப்பிக்

ெகாள்ளலாம். வா ங்கள் ேபாகலாம்.
(ைகெதாட்டீர்கின்றான்)
சற்குணன்: நம் அந்தப் றத்திற்குப்ேபாய் ஆங்குள்ளவர்கைள ம்
அைழத் க்ெகாண் ெசல்ேவாேம!
சூரேசநன்: அவர்கைள அைழத் வ வதற்கு எம பட்டமகிஷிையப்
பாிவாரங்கேளா வாத்திய ேகாஷங்க டன் அ ப் கின்ேறாம். நீங்கள் வா ங்கள்.
ேரந்திரன்: ஆனாற்சாி. வா ள்கள். வ தியாேர ேபாகலாம்.நீங்களி வ ம்
சம்பந்திகளாய் விட்டீர்கள். இனிேமல் உங்க க்கு ஒ குைற மில்ைல.
[யாவ ம் ேபாகின்றனர்.]
--------------அங்கம் – 5 / ஆறாங்களம்
இடம்: பாண் யனரண்மைன
காலம்: ற்பகல்
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பாத்திரங்கள்: ேகாமளவல் , ெசவி
ேகாமளவல் : சமாதானஞ் ெசய் ெகாண் வரப்ேபான தைலவ ம் சுசீல ம் யா
காரணத்தினாேலா இ வைரயி ம் வரவில்ைல. ஏேத ம் விபாீதம் விைளந்
விட்டேதா?
ெசவி : அம்ைமேய! தாங்க ெளண் கிறப அவ்வாெறான் ம் நடந்தி க்க
மாட்டா என் எண் கிேறன். ஏெனனில் அரசர்களா யி பபவர்கள்
அத்தன்ைமயான வஞ்சகப்ேபார் ஒன் ம் மிேலச்சர்கைளப் ேபாலச் ெசய்யேவ
மாட்டார்கள். ஆைகயால் தாேய!இைதக்குறித் க் கவைலப்படேவண்டாம்.
[சுசீலன் வ கின்றான்.]
சுசீலன்: அ ேயன் மந்திாி சுசீலன் அரசியாரவர்கட்கு வந்தனம்.
ேகாமளவல் : ஏன்? சுசீலேர! ேபானகாாியம் என்னாயிற் ? எல்லாஞ்
ெசவ்ைவயாய்

ந்தனேவா? எங்ேக மகாராஜா அவர்கள்? இன்

ம் வரக்காேணாம்?

சுசீலன்: தாேய! எல்லாம் நம் ம ேரசர் கி ைபயினாேல இனிைமயாய்
ந் விட்டன! காணாமற்ேபான மகள் நம
பாவதி ம் வ கின்றாள்!
ேகாமளவல் : கண்ணீர் ெசாாிந் ,ெகாண் , ஓ!

பாவதி! இன்

தான் நீ

என்வயிற்றிற் பிறந்தாய்! மீனாட்சீ! உன்ைன ேவண் க்ெகாண்ட தன் பயைன
யைடந்ேதன். நீதான் இந்தக் க
கத்தில் உண்ைமயான ேதவைத. உன்ைன
நம்பிேனார்க்குக் குைற
ெசவி : என

ண்டாேமா?>

கண்மணி

பாவதி இ வைரயில் எங்கி ந்தாள்? ஏன்?

சுசீலரவர்கேள!
[ பாவதிைய ம், சுந்தராதந்தைன ம் சூரேசநன் பி த் க்ெகாண்
சற்குண

ம்

ேரந்திர

சுசீலன்:-அேதா நம

ம் வ கின்றனர்.]
மகாராஜா அவர்க

வ கிறார்கள்! நீங்களி வ ம் சற்
[ேகாமளவல்

வாராநிற்பச்

ஞ் ெசவி

ம் வ தியா ம், ேசாழ ராஜா ம்

உள்ேள ேபாங்கள்.

ம் ேபாகின்றனர்.]

சூரேசநன்:-தாங்கெளல்லா ம் இப்ப
கண்ேண! சுந்தராநந்தா! இப்ப வா.

ற்றி ந் த

ங்கள்.-அப்பா! என
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( த்தமி கின்றான்)
ஓ! சுசீலேர! நீர் இவ்விடமி ந் இவர்கள் அைனவ ம் தங்குவதற் ேகற்ற வசதியான
இடம் அைமப்பீராக. நாம் என கண்ெட த்த நிேசஷபம்ேபா ம் ெபண்மணி
பாவதிைய ம் எம அழெகா வ வமாய் அைமந் நின்ற அ ைம
ம கன்சுந்தராநந்தைன ம் இட் க்ெகாண் அந்தப் ரஞ் ெசன் அவ்விடத்தி ள்ள
எம தைலவி தலாயினா ம் இவ்வி வர காட்சியினாற் ேபாத ம் ஆனந்தத்ைத
ய பவிக்குமா ெசய் வ கின்ேறாம். இதற்குட் ேசவகா!
[ேசவகன் வ கின்றான்.]
ேசவகன்:-மகராசா! ஆைண!
சூரேசநன்:-நீ ெசன் சிைறயி
ேபா. தாமதஞ் ெசய்யாேத!

ள்ள நயவசநகைரச் சீக்கிரமாய் இங்கைழத்

வா.

[ேசவகன் ேபாகின்றான்.]
[சூரேசந

ம், சுந்தராநந்த

ம்,

பாவதி ம் ேபாகின்றனர்.]

ேரந்திரன்:-வ தியாேர! நாம் பைடெய த் வ ம்ேபா என்ன எண்ணத்ேதா
வந்ேதாம்! அஃ எப்ப
ந்த ! பார்த்தீர்களா! இ வன்ேறா சிவெப மான்
ெசயெலன்ப !
சற்குணன்:-நம் அழகீசர

அ ட்பிேரரகம் அவ்வாறி க்கும்ேபா

*”ப மைழ ெமாக்குளிற் பல்கா

ந் ேதான்றி” மா ம் மனிதர்

ெசயெலன்ேன!
---* நால யார்
சுசீலன்:-இைவ ெயல்லாம் நம் ஆலாசியநாதர் ஆனந்தம் த் தயராநிற்குந்
தி வ ள் விைளயாடல்கேள யல்லேவா!
சற்குணன்:-ஆம். அதற்குேமா ைரய ண்ேடா?
[சூரேசநன் வ கின்றான்]
சூரேசநன்:-தமிழ் ேவந்தர்காள்! அ ேயன் இ கா ந் தங்கள் இ வைர ந் தனிேய
இவ்விட மி த்தி விட் ச் ெசன்ற பிைழையப் ெபா த் த
ர்!
ேரந்திரன்:-அதனாெலான் ம் பாதகமில்ைல.
[நயவசநன் வ கின்றான்.]

ற்றி ந்த

ங்கள்.
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நயவநன்:-ராஜ ச கத்தில் அ ேயன் நயவசநன் வந்தனம்!
சூரேசநன்:-எம பிாிய ேநசராகிய நயவசநேர! எளிேயம் உண்ைமைய விசாாியா
மக்கிைழத்த ெப ந் தீங்கிைனக் குறித் மிக ம் விசனப்ப கின்ேறாம். ஆத ெனம்
பிைழையப் ெபா த்த
ெரன் நம் கிேறாம்.
(நயவசநைன வணங்குகின்றான்.)
நயவசநன்:-இைவயைனத் ம் பழவிைனயின் பயேனயாம்! ஆத ன் அவற்றிற்காக
நாம் மனவ த்த
வதன்ைனேயா! இைறவேன! க
ர் காவலா! எ ந்த
வாய்!
நின்மீ தவெறான் மில்ைல!
(அரசென கின்றான்! நயவசநன்

ற்றி க்கின்றான்.)

ேரந்திரன்:- ஏன் தாமதஞ் ெசய்யேவண் ம்? ேசாதிடம் வல்லாைர விளித்
நல்ல சுப

கூர்த்தம் ைவத்

மணவிைனையக்கூ ய சீக்கிரத்தில்

ஒ

த் வி ேவாேம?

சூரேசநன்:-ஆ! அப்ப ேய ெசய்ேவாம்! ஏன்? சுசீலேர! உம் ைடய குமாாி
அம் ஜாட்சியின் விவாகத்ைத ம் இதேனா

ேசர்த்

சுசீலன்:- ஆம்! அதற்ெகன்ன? அவ்விட்த்

நடத்தி விட்டா ெலன்ைன?

இஷ்டப்ப ேய ெசய் வி ேவாம். அ

விஷயத்தில் எனக்கு ஆச்ேஷப ெமான் மில்ைல. மற்ைறப்ப நம நயவசநர் குமாரன்
சந்திர க ைடய விவாகத்ைத ஞ் ேசர்ந் நடத்திவிடலாேமா என் நிைனத்ேதன்.
ஆனாற் ச கத்தின் எண்ணம் எப்ப ேயா!
சற்குணன்:-ஏன்? அைத ஞ் ேசர்த்ேத ெசய் விடலாம். அைதக்குறித்
ேயாசைன மில்ைல. 'எங்ேக எதி
ெயன்

ம்

ன்

ேசர்ந்

நாம் நிைனக்கப் ேபாகிேறாேமா?' என்

நடத்த லாகா

அவ்விடத்தில் ஏேத

ஒ

என்பார்கேள
ம்

ேயாசைன ண்ேடா?
சூரேசநன்:-அஃெதான் மில்ைல! அஃெதான் மில்ைல!! நம் ைடய சமஸ்தானத்
வித் வான் வித்தியாசாகரப் லவ ைடய சஷ் யப்த ர்த்தி ம் இப்ெபா
தான்
வ கிறதாம். அதற்கன்ைன? அைத ஞ் ேசர்த்
ேபாகிற . ேசவகா!
[ேசவகன் வ கிறான்.]
ேசவகன்:-மகராசா! உத்தர !

இவற் டன் நடத்திவிட்டாற்
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சூரேசநன்:-நீ ேபாய் நயவசநர் குமாரன் சந்திர கைன ம், மந்திாியார் ம கன்
சுகுமாரைன ம் அைழத் க்ெகாண்

வா.

[ேசவகன் ேபாகின்றான்.]
ஓ!சுசீலேர! நீர் ெசன் நம சமஸ்தானத் க் கு
ர்த்தி ேஜாசியைரக் ேகட்
நன் கூர்த்தம் ைவத் க்ெகாண் விைரவாய் வா ம்!

ஒ

சுசீலன்:- ஆகுக, அப்ப ேய! (சுசீலன் ேபாகின்றான்.)
(ேசவகன் வ கின்றான்.)
ேசவகன்:- இேதா அவர்க

ம் வந் விட்டார்கள்!

(ேசவகன் ேபாகின்றான்)
(சுகுமார

ஞ் சந்திர க

ம் வ கின்றனர்.)

சுகுமாரன்:- ராஜசந்நிதியில் அ ேயன் சுகுமாரன் வந்தனம்.
ேரந்திரன்:- இப்ப

வா ங்கள் சமீபத்தில்.

சூரேசனன்:-வா ங்கள்!-ேசவகா!
(ேசவகன் வ கின்றான்.)
ேசவகன்:- மகாராசா!
சூரேசனன்:- நீ நம் அந்தப் றஞ் ெசன் , நம

மகைள ம் ம கைன ஞ் சீக்கிரம்

இங்கு அைழத் வா!
(ேசவகன் ேபாகின்றான்.)
சற்குணன்:- ைவைய யாற்றின் வடகைரயில் நம
யாயிற்றா?

பாசைறக்கு ஆள

ப்பி
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சூரேசனன்:- ஓ!அப்ெபா ேத எம தைலவி ம் பாிவாரங்க
ெசன்றி க்கிறார்கள். இதற்குள் வந்தி ப்பார்கள்.
(சுந்தராநந்த
ேறாழிமாெரா

ஞ் சுகுமார

ஞ் சந்திர க

ஞ்

ம் ேபசிக்ெகாள்ளா நிற்ப

பாவதி தன்

ேபசுகின்றாள்.)

சற்குணன்:- என்ன? சுசீலேர! என்ைறக்கு

கூர்த்தம் ைவத்தார்?

சுசீலன்:- இன்ைறக்கு எட்டாநாட் கு வாரம் மகா வித் வான் வித்தியாசாகரப்
லவ ைடய சஷ் யப்த ர்த்தி வ த ன் அதற்கும் ஏற்ப அன்ைறக்கு
மி னலக்கினத்தில் ைவத்தி க்கிறார்! அன்ைறக்குச் சகல ம் நன்றாயி க்கின்றன
ெவன் ெசான்னார்.
சூரேசனன்:- சாி. அேத

கூர்த்தம் மற்ைறய

ன்

விவாகங்க

க்கும்

ெபா ந் கிறேதா? அைதக் ேகட்டீரா?
சுசீலன்:- ஆம். அஃ

அந்த

ன் க்கும் ெபா ந் கிற

என்

தான் ெசான்னார்.

சூரேசநன்: ஆனால் நம குமாாி பாவதியின் விவாகத்ெதா மந்திாி சுசீலர் த்திாி
அம் ஜாட்சியின் விவாக ம் நயவசநர் குமாரன் சந்திர கன் விவாக ம் லவர்
சஷ் யப்த ம் நடத்தப்ப ம். வ தியாேர! தங்க ைடய மாமனார் ரமார்த்தாண்டத்
ெதாண்ைட ராஜ க்கு நி பம் எ திக் கூ யசீக்கிரத்தில் அவைர வரவைழ ங்கள்.
நா ம் எம மந்திாியார் இராேஜாபாயைர வரவைழக்கிேறாம். சாி.
ெவகுேநரமாயிற் . நாம் இனிச் ெசன் சற் இைளப்பா ேவாம். வா ங்கள்.
சற்குணன்: சாி. ேபாகலாம்.
(இைறவைனத்
உளெமன்
%nbsp;

தித் ப் பா கின்றான்)
மாலயத்

ன்ைனைவத்

த்தமப் பத்தராவார்

தளர்கின்ற காலத்தி

ன் ேகா லாகியவர்

%nbsp; தம்ைமப் ரந்

மவர்தம்

வளரன் விைதெகாண்மன வயலத
%nbsp; மைழெபாழி
ெயாளிர்சச்சி தாநந்த
%nbsp;

ப்பணி

ணல் ன்ப

ெலழி யாகி

ர்த்திேய ெயவ்வண்ண

னத ைள வாழ்த் ேகேன.
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*வானாகி மண்ணாகி வளியாகி ெயாளியாகி
னாகி யிராகி ண்ைம மா யின்ைம மாய்க்
ேகானாகி யாெனனெதன் றவரவைரக் கூத்தாட்
வானாகி நின்றாைய ெயன்ெசால்

வாழ்த் வேன.
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------*தி வாசகம்
(யாவ ம் ேபாகின்றனர்.)
ஐந்தாம் அங்கம்
பின்

ற்றிற் .

ைர

சுந்தராநந்தன்: எங்க ம் வியாபியாகி இன்ப ம் இரக்க
ைடய எல்லாம் வல்ல
ஈசன அ ள்ெபற் க் கல்வி கற் ப் ெபா
ற் ச் சீர்த்திவாய்ந் இணக்க ள்ள
மைனவிைய யைடந் நன்மக ச் ெசல்வம் ெபா ந்தித் தற்காலத் ப் பிறர்நன்ைம நா
வா தேல மாந்தாியல்பாம். ஆத ன் இயற்ைக விேராதமாகிய ெநறியினிற்
ெசல்

தெலாழிந் , இயற்ைக ெயா ங்கின்

ைற வ வா

ஒ குேவாமாக.

பிறர்ெபா ைள ெவஃகுத ம் பிறர்க்குக் ேக சூழ்த ந் தனக்ேக ன்பந் த தைலக்
கண்கூடாகக் கண்டனமாத ன் அவற்றினின் ந் தவிர்ேவமாக. மணவிைனயின்
லமா ள்ள ெமய்யன்ேபயாம். ஆத ன் அதைனக் ேகவலம் உடற் கூட்டமாக
எண் கின்ற மாந்தர்மதி ெயன்ேன! உளத்ேதா உளஞ் ெசன் ஒன்றேல காதல்!
அ ேவ ெமய்யன் அ ேவ உண்ைம ேநசம்! இல்வாழ்க்ைகேய நல்ெலா க்கங்
கற்பிக்கும் உத்தமக் கல் ாியாம். ஆகேவ அகிலத்தி ள்ள ஆன்மேகா கைள
ெவ த் த்

றவறம்

ண் உடல்வற்றி ெமய்ந்நிைல தவறி வாழிநர் ேபாலா ,

அன்பினாற் கட் ண் இல்லறம்
பயன்பட் வாழ்ேவமாக.

ண்

மனித ச

கத்தில் இ ந்

பிறர்க்குப்

(வாழ்த் ப்பா கின்றான்.)
என்ைனயா
; ெயன்

மாம ைர மீச ன ளாற் ெபாய்த்த ன்றி
ெமழி

ெசறிந் மைழ யினிதிற் ெபாழிக வாடவர்தாங்

கன்னற் சாற்ைறப் பாகுதைனக் கண்ைட ெவன்ற ெமாழி டேன
கழற வாிய வழகுைடய கற் க் கரசா மாதர்தேமா
ன்னல் சிறி ெமய்தாம ெலன பிராைன மனநி வி
யில்ல தத்தி னியல்வ வா தி ந்ெதஞ் ஞான் மின்
க
நன்னர் மகிப ரரசாள்க ஞானந் தைழத் விளங்கியிந்த
ஞாலத்

ள்ளார் யாவ ேம நன்ைம யைடந்

வாழியேவ
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(ேபாகின்றான்)

பாவதி நாடகம்

ற்றிற் .

பரதவாக்கியம்
ேநாிைச ெவண்பா
இன்னமிழ் ங் ைகப்ப வினிக்குந் தமிழ்ெமாழி ம்
ெபான் ம ள் ந்திப் லேவா - மன்னிெயற்குச்
ெசந்தமிழ்கற் பித்தகைலச் ெசஞ்ெசாற் சபாபதி ஞ்
சந்தத ம் வாழியேவ தாம்.

(110)

வாழ்த்
க வி த்தம்
கந்த ராநந்த வள்ளற்குச் ேசாபன
மந்த வாணைக மா
பாவதி
ெயந்த நாளி ெமய் க ேசாபன
நந்த நாடக நண்
தி ச்சிற்றம்பலம்
-------------------

க ேசாபனம்.
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