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பம்மல் சம்பந்த த யார் எ திய 
ஹாிச்சந்திரா / நாடகம் 

 
    Source: 
    ஹாிச்சந்திரன் 
    இஃ  ப. சம்பந்த த யார், பிஏ, பிஎல், அவர்களால் இயற்றப்பட்ட . 
    தல் பதிப் . 
    ெசன்ைன. : ெடௗடன் கம்ெபனியாரால் அச்சிடப்பட்ட . 
    1918. காபிைரட் விைல பா 1 
    ------------------------ 
 
    இந்த லாசிாியரால் இயற்றப்பட்ட மற்ற தமிழ் ஸ்தகங்கள்:- 
    "லீலாவதி சுேலாசைன", "கள்வர் தைலவன்", இரண்  நண்பர்கள்", 
    "மேனாஹரன்", சத் ஜித்", சாரங்கதரன்", 
    யயாதி", "காலவாிஷி", "ேவதாளஉலகம்", 
    அமலாதித்யன்", மார்க்கண்ேடயர்", "ரத்னாவளி", 
    "ேபயல்ல ெபண்மணிேய", "ெபான்விலங்குகள்", ெமய்க்காதல்", 
    "மகபதி", நற்குலெதய்வம்", "வி ம்பியவிதேம ", 
    "காதலர் கண்கள்", வாணீ ர வணிகன்", " த்த அவதாரம்", 
    "சி த்ெதாண்டர்", "சிம்ஹளநாதன்", "ரஜ த்ர ரன்", 
    " ஷ்பவல் ", "விஜயரங்கம்", "பிரஹசனங்கள்", 
    " ற்பகற் ெசய்யின் பிற்பகல் விைள ம்", "ஊர்வசியின் சாபம்", "கீதமஞ்சாி", 

த யன. 
    ----------------------------------------------------------- 
  
   Dedication 
 
    Inscribed to the 
    beloved memory of my parents 
    P. Vijayaranga Mudaliar and P. Manickavelu Ammal. 
 
    க. சுப்பிரமணிய ஐயர், பிஏ, அவர்களின் அன்பளிப் . 
    ----------------------------------------------------------- 
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    Preface 
 
    Harishchandra is an Indian Ideal. His name is a household word right through the 
length and breadth of this country. The drama of his story, is probably one of the 
earliest extant in this Presidency at least. Many versions of the drama have been 
published hitherto. So, an explanation is necessary, as to why I have added one 
more,to the already long list. 
 
    I published an English version of the drama more than twenty years ago. I venture 
to think that it has been popular, for a third Edition has been called for. From that 
time, there have been persistent demands on me, that I should bring out a Tamil 
version of same. Hence I thought it my duty to supply the demand. Moreover, I find 
that all the existing versions are too big to be acted within the space of three to four 
hours. A version of the ever popular drama, which could be acted within that time 
without being cut, which I thought be welcome to the stage going public. 
 
    Persons desirous of staging my version of Harischandra must take my previous 
permission. I take this opportunity of warning all societies from staging any drama of 
mine without my formal permission. 
 
    I beg to offer a small reward, to any one who proves to me that any person has 
infringed my copyright in any of my dramas. 
 
    Pammal lodge MADRAS                                The Author            26th August 1918. 
    ----------------------------------------------------------- 
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    நாடக பாத்திரங்கள் 
 
        ஹாிச்சந்திரன்----------அேயாத்தி மன்னன். 
        சத்யகீர்த்தி------------ஹாிச்சந்திரன் க்கிய மந்திாி 
        ேதவதாசன்-----------ஹாிச்சந்திரன் தல்வன் 
        பரமசிவம்-----------ேதவாதிேதவன் 
        இந்திரன்-------------ேதவர்க க் கரசன் 
        ெஜயந்தன்------------இந்திரன் தல்வன் 
        வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்திரர் --------------மஹாிஷிகள் 
        நாரதர் 
        நக்ஷத்திேரசன்-----------விஸ்வாமித்திரர் சிஷ்யன் 
        ரபாஹு------------- ைலயன் ேவடம் ண்ட யமதர்மன் 
        காலகண்டன்-----------பிராம்மணன் ேவடம் ண்ட அக்னிேதவன் 
        ராஜேகசாி-----------------காசிமன்னன் 
        சுமதி ----------காசிமன்னன் மந்திாிகள் 
        ர்மதி, ேகாபாலன், வரதன்---------------------பிராமணப்பிள்ைளகள் 
        ராமேசஷன், ரண்ணன்,     ]---------------காசிமன்னன் காவலாளர்கள் 
        மார்த்தாண்டன், பராந்தகன் ] 
         சந்திரமதி ------ ஹாிச்சந்திரன் மைனவி 
 
        திக்பாலர்கள், நகரமாந்தர், காசிவாசிகள், ேதவர்கள், பிரதான் மந்திாிகள், 
        நடனமாதர்கள், ேவடர்கள், ேவைலயாட்கள் த ேயார் 
 
    கைத நிகழிடம்:- அேயாத்தியி ம் காசியி ம் அ த்த வனப் பிரேதசத்தி ம். 
    ----------------------------------------------------------- 
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ஹாிச்சந்திரன் 
 
    ற்கூ  
 
    இட ம் - ேதேவந்திர ன் ச ைப 
 
    ேதேவந்திர ன் சிம்ஹாசனத்தில் ற்றி க்க, மற்ற திக்பாலர்கள் ெஜயந்தன் 

த யவர்கள் ஒ  பக்கம் இ க்கின்றனர். விஸ்வாமித்திரர்,நாரதர் த ய ாிக்ஷிகள் 
ஒ  பக்கம் ற்றி க்கின்றனர். அப்ஸர ஸ்த்ாீகள் சங்கீத ேகளிக்ைக ெசய்கின்றனர். 
 
    வாயிற்காப்ேபான். பராக்!ேதவேதவேன!தங்கைளப் பார்ப்பதற்காக வசி ட 
மஹாிக்ஷி வ கிறார். 
 
    ேத. ஆயின் நர்த்தனம் நிற்கட் ம்;ெஜயந்தா,இம் மாதர்கள் மன வக்கும்ப  
            பாிசளிப்பாய். 
 
    ேஜ. அப்ப ேய. வசி டர் வ கிறார். 
 
    ேத. (எ ந்தி ந் ) வசி டப் பிரம்மாிக்ஷி வ க!வ க! (விஸ்வாமித்திரர் தவிர 
            மற்றவர்கெளல்லம் எ ந்தி க்கின்றனர். )  
 
    வ. (ஆசீர்வதித் )  ேதேவந்திரேன,ேக்ஷமந்தாேனா? 
 
    ேத. தங்க ைடய கி பகடாட்சத்தால். ற்றி க்கேவண் ம் இவ்வாசனத்தில். 
 
    வ. (உட்கார்ந் ) நீ ம் உட்கா வாய். ாிக்ஷிகேள,ேதவர்கேள, உட்கா ர்களாக. 
 
    ேத. மஹாிக்ஷி,இச் சுதர்ைமயான  தங்கள் பாதச்சுவ  ெபற்  ெந ங்காலமாய . 
            இதற்குக் காரணம் யாேதா?நான் அறிந் ம் அறியாம ம் ஏேத ம் 
            தவறிைழத்ேதேனா? அங்ஙனம் ஏேத  மி ப்பின் அ ேய க்குடேன 
            அ ளேவண் ம். 
 
    வ. ேதேவந்திரேன,அங்ஙன ெமான் மில்ைல. ஒ  க்கியமான காாியமாக 
            ேலாகம் ேபாகேவண்  யி ந்த . அவ்விடம் ெகாஞ்சம் காலதாமத மாச்சு . 
 
    ேத. என்ன க்கியமான காாியம் என்  வினவலாேமா? 
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    வ. ெசால்லத் தைடயில்ைல. லகில் அேயாத்தியில், அறெநறி வ வா  அரசு 
            ெச த் ம் ஹாிச்சந்திரென ம் என  அன் மிகும் சி ய க்கு சீக்கிரத்தில் 
            ர்வகர்ம வசத்தால் ெப ங்ெக தி ேநாிடப்ேபாகிறெதன ஞான தி யாற் 
            கண்டவனாய், அைதச் சமனம் ெசய் ம் ெபா ட் ம் அவன் ேமற்ெகாண்ட 
            சத்ய விரதம் அழியாம க்கும் ெபா ட் ம், ஓர் யாகம் இயற்றேவண் யதா 
            யி ந்த . அதனால்தான் சிலகாலம் அவ்விடம் தங்கேவண்  வந்த . 
 
    ேத. மஹாிக்ஷி,தாங்கள் கூறியதில் சத்யவிரதம் ண்டான் என்  கூறினீர்கள். 
            அ  இன்னெதன்  அ ேய க்குத் ெதாியவில்ைல. சற்  விளங்கச் ெசால்ல 
            ேவண் ம். 
 
    வ. ேகளாய் ேதேவந்திரேன,சத்ய விரதம் என்ப  மிக ம் மகத்தான விரதம். அைத 
            அ வளேவ ம் பங்கமின்றி அ ப்ப  சத்யேலாக வாசிக க்கும் 
            மிக ம் க னெமன்றால்,ேகவலம் மண் லகில் வசிப்பவர்கள் அைத 
            ேமற்ெகாள்ளல் எவ்வள  க னம் என்  நீேய ேயாசிக்கலாம். சத்ய விரதம் 
            என்றால் ெபாய்யாைமையக் கைடப்பி த்தல், கூறிய வாய்ெமாழியினின் ம் 
            அ வள ம் குன்றாைம;என்ன இ க்கண் ேநாிட்ட ேபாதி ம்,எப்ப ப்பட்ட 
            ஹீனஸ்திதிைய அைடவதாயி ம், ெசால் ய ெசால் தவறாைம.  
           இக் கஷ்டமான விரதத்ைதக் கைடப்பி த் ெதா குகிறான் என   
           சி யனான ஹாிச்சந்திரன். 
 
    வி. அந்த விரதத்தினின் ம் தவறமாட்டாேனா அந்த ஹாிச்சந்திரன்? 
 
    வ. யார் ேகட்ட  அக் ேகள்வி? [தி ம்பிப் பார்த் ] ஓ! தாங்களா?வாாீர் 
            விஸ்வாமித்திரேர!-நான் உம்ைமப் பார்க்கவில்ைல- அவ் விரதத்தினின் ம் 
            என  சி யன் தவறமாட்டான் என எண் கிேறன். 
 
    வி. தவறினாேலா? 
 
    வ. இவ் ேரழ் வனங்க ம் தத்தம் நிைல தவ ம். 
 
    வி. உம் ைடய சி ய ைடய ஆற்ற ல் அவ்வள  நம்பிக்ைக ண்டா? ஆயின் 
            அந்த சத்ய விரதத்தினின் ம் அவைனத் தவ ம்ப ச் ெசய்கிேறன், 
            பார்க்கிறீர்களா? 
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    வ. உம்மால் யாெதன்  உ தியாய் நம் கிேறன். 
 
    வி. என்ன ெசான்னீர் வசி டேர? என்னால் யாத காாியம் ஒன் ளேதா இவ் 
            ேரழ் வனங்களி ம்?அந்த ஹாிச்சந்திரன் தந்ைதக்காக ேவ  சுவர்க்கம் 
            உண்டாக்கினவன் நான் என்பைத மறந்தீேரா?அன்  இந்திரம் காி யாமி  
            என்  ஆரம்பித்த நான்,இந்த ேதவராஜன  ேவண் ேகா க்  
            கிணங்கியன்ேறா வி த்ேதன், என்ப  ஞாபக மில்ைலேயா? 
 
    வ. நன்றாய் ஞாபகமி க்கிற . ஆயி ம் அைவகைள ெயல்லாம் ெசய்ய 
            ஆற்ற ைடயீர்,ஆயி ம் ஹாிச்சந்திரைன சத்ய விரதத்தினின் ம் தவறச் 
            ெசய்ய உமக்குச் சக்தியில்ைலெயன்ேற நம் கிேறன். 
 
    வி. ஆனால் வசி டேர,ேதவர்கள் சைபயறிய இேதா ஒ  வார்த்ைத 
            ெசால் கிேறன். அந்த உம  பிாிய சி யனாகிய ஹாிச்சந்திரைன  
           அந்த சத்திய விரதத்தினின் ம் தவ ம்ப ச் ெசய்யாவிட்டால் என்  
            ெபயர் விஸ்வாமித்திரனன் ! இப்ெபா  என்ன ெசால் கிறீர்? 
 
    வ. அப்ப ச் ெசய்ய உம்மால் மாயின் என் ெபயர் வசி டர் அன் , என்  
            நான் ஒப் க்ெகாள் கிேறன். 
 
    நா. அடடா!என்ன வசி டேர! விஸ்வாமித்திரேர! இதில் என்ன பிரேயாசனம்? 
            உங்களில் யார் ேதாற்றேபாதி ம் உங்கள் ெபயர் மாறிப்ேபாமா என்ன? 
            ஆகேவ, ேதாற்பவர் இன்ன  ெசய்கிற  என்  எதாவ  பந்தயம் கட் னால், 
            உங்க க்கும் ஒ ங்கா யி க்கும், பார்ப்பவர்க க்கும் அழகாயி க்கும். 
 
    வி. அப்ப ேய ேதவராஜேன ாிக்ஷிகேள! ேதவர்கேள ேகட்பீராக! வசி டேர 
            நீ ம் ேக ம். அந்த ஹாிச்சந்திரைன சத்திய விரதத்தினின் ம் தவ ம்ப ச் 
            ெசய்யாவிட்டால், என் தவத்திற் பாதி அவ க்கு நான் தாைர வார்த் க் 
            ெகா க்கிேறன், இ  சத்தியம்! 
 
    வ. அ  என்னேவா சத்தியம். அப்ப த்தான் நடக்கப் ேபாகிற . - ஆயி ம் 
            ேதவராஜேன! ாிக்ஷிகேள! ேதவர்கேள!என் வார்த்ைதைய ம் ேக ம். என  
            சி யனாகிய ஹாிச்சந்திரன் அந்த சத்திய விரதத்தி னின் ம் தவ வானாயின், 
            க ைதமீ ேதறி,கபால ெமான்ைறக் ைகயி ேலந்தி, ஊாி  பிட்ைச ண்  
            உலகத்ைத ம் ைற வலம் வ கிேறன். 
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    வி. சாி!வசி டேர,எப்ெபா  ப் பிரதட்சிணத்திற்குப் றப்படப் ேபாகிறீர்? 
 
    வ. உம் ைடய பாதி தவத்ைத என  சி யன் ெபற்றபின், உலகத்தவர் எல்லாம் 
            அவன  மகிைமைய யறி ம்ப  அவ டன் உலகத்ைதப் பிரதட்சிணம்  
          ெசய்யப்  றப் படலாமா என்  ேயாசிக்கிேறன். 
 
    வி. பார்ப்ேபாம் அைத! 
 
    நா. அதி க்கட் ம் விஸ்வாமித்திரேர,இந்த காலத்திற்குள்ளாக என் சபதத்ைத 
            நிைறேவற் கிேறன்,என்  ஒ  கால நிர்ணயம் ெசால்லவில்ைலேய நீர்? 
 
    வி. அதற்ெகன்ன?இன் ம் மானிடவ க்ஷம் ஒன்றிற்குள்ளாக, என்  
            ைவத் க்ெகாள் ம். 
 
    நா. அதற்குள்ளாக அம் மன்னவைன ஒ  ெபாய் ைரக்கும்ப ச் ெசய் வி ரா? 
 
    வி. ஒன்ெறன்ன, ஆயிரம் கணக்காக-இனி நான் தாமதிக்கலாகா . இேதா 
            றப்ப கிேறன். ேதவராஜேன, நான் விைடெபற் க் ெகாள் கிேறன். 
            வசி டேர, நான் இங்ஙனம் ெசய்வ  அம் மன்னன்மீ  எனக்குக் 
            ேகாபத்தினா லல்ல, உம் ைடய கர்வத்ைத யடக்கும் ெபா ட்ேட! 
            [விைரந்  ேபாகிறார். ] 
 
    வ. யா ைடய கர்வம் அடங்குகிறேதா! பார்ப்ேபாம். 
 
    ற்கூ  கிற . 
    ------------------------ 
 



 9

தல் அங்கம் 
தல் காட்சி 

 
    இடம் - விஸ்வாமித்திரர் ஆஸ்ரமம். 
 
    விஸ்வாமித்திரர் ேயாசித்த வண்ணம் வ கிறார். 
    ெசால் தல் யார்க்கும் எளிதாம் ெசால் ய வண்ணம் ெசய்தல் அாிதாம், என்கிற 
    பழெமாழியின் உண்ைமைய இத்தைன வயதாகி ம் இன் ம் நான் கற்றிலேன! 
இந்திரன் சைபயின் ன்பாக என்ன டத்தனமாய் நான் சபதம் 
ெசய் விட்ேடன்!என  ஜன்மத்ேவக்ஷியாகிய வசி டர் ஆய்ந்ேதாய்ந்  பாரா  
அவ்வா  கூறியி க்க மாட்டார். அவசரப்பட்  கூறிவிட்  பிறகு அல்லற் ப பவன் 
நாேன! உடன்பிறந்த குணம் உயிர் உள்ளள ம் என்ப ேபால், க்ஷத்ாியர்க க்குாிய 

ன்ேகாபம் இன் ம் என்ைன விட்டகலவில்ைல. என்னதான் பிரம்ம ாிக்ஷியான 
ேபாதி ம், அந்த சாந்தம்,இன் ம் எனக்கு வரவில்ைல. அந்த ஹாிச்சந்திர 
மன்னவ ைடய அத்யாஸ்சாியமான குணங்கைளக் ேகட்கக் ேகட்க,நான் எ த் க் 
ெகாண்ட ேவைல ஈேடறா ெதன்ேற எண் ம்ப ச் ெசய்கிற . ஆயி ம் அைதப்பற்றி 
இப்ெபா  ஏங்கி ஆவெதன்ன?ஒ  ைற சபதம் ெசய்தபின்,பின் வாங்குவதா? 
நாேனா,விஸ்வாமித்திரேனா,பின் வாங்குவ ? இ வைரயில் நான் எ த் க்ெகாண்ட 
ேவைலயினின் ம்-எப்ப ப்பட்ட அசாத்திய மானதாயி ந்த ேபாதி ம்- எதில் பின் 
வாங்கிேனன்? தீர்மானித்த கர்மாவினின் ம் தி ம்பினான் ெகௗசிகன், என் ம் ெபயர் 
எனக்கு ேவண்டாம். ெஜயேமா அபெஜயேமா எ த்த காாியத்ைத இைடயில் 
ைகவிட்டான் காதிைமந்தன், என்  இவ் லகம் என்ைன இகழ இடங்ெகாேடன். இந்த 
கீர்த்தியாவ  எனக்கி க்கட் ம். -ஆயி ம் இப்ெபா  நான் என்ன 
ெசய்வ ?ஹாிச்சந்திரைன சத்தியம் பிறழச் ெசய்ய ேவண் ம். இ  ஸ்வலபமான 
ேவைல யன் ;அவன் தந்ைதக்காக இன்ெனா  ஸ்வர்க்கத்ைத நான் ஏற்ப த்திய ம் 
இைதவிட சுலபமான காாியமாகும். ஆகேவ நன்றா யாராய்ந்ேத நான் நடக்க 
ேவண் ய மார்க்கத்ைதத் தீர்மானிக்க ேவண் ம்- எங்ஙனமாவ  ஒ  அசத்தியமாவ  
அவன் வாயினின் ம் வ ம் மார்க்கத்ைத நாடேவண் ம்- இதற்கு என்ன க்தி 
ெசய்வ ?எங்ஙனம் ஆரம்பிப்ப ? ஆரம்பம் சாியாயி ந்தால்தான் அந்தத்தில் ெஜயம் 
கிைடக்கும். - 
 
    நாரதர் வ கிறார். 
 
    நா. நேமா நமஹ!விஸ்வாமித்திரேர!என்ன,இங்கா இ க்கின்றீர் இன் ம்? 
            ஹாிச்சந்திரனிடம் ேபாய் இதற்குள்ளாக உம் ைடய சபதத்ைத நிைறேவற்றி 
            விட் ப்பீர் என்றல்லேவா எண்ணிேனன் நான். 
 
    வி. நாரதேர,இப்ெபா  பாிஹாசத்திற்குக் காலமல்ல. 
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    நா. ஓேஹா!ேயாசிப்பதற்குக் காலேமா?ஒ  காாியத்ைதக் கைடப்பி த்தபின் 
            ைகவிடலாகுேமா?சந்ேதகத்திற்கிடங் ெகா க்கலாகுேமா? சம்சயாத்மா-  
           வினஸ்யதி, என்ப  உமக்குத் ெதாியாேதா? அப்ப  உமக்கு சந்ேதகமி ந்தால்  
           யற்சி ெசய்வாேனன்? த ேலேய இ  என்னால் யா ,என்  வசி டர் 
            ன்னிைலயிற் கூறிவிட் , அவேர ெவன்றதாக ஒப் க்- ெகாள் கிற தாேன? 
 
    வி. என்ன?நாரதேர! நான் யாெரன்பைத மறந்  ேபசுகிறீேரா? நான் 
            விஸ்வாமித்திரன்! நானாவ  ேதாற்றதாக ஒப் க்ெகாள் வதாவ ? அ ம் 
            வசி டர் ன்னிைலயில்?நாரதேர,அந்த வார்த்ைத தவிர ேவ  ஏதாவ   
           ேபசும்- அதி க்கட் ம் நாரதேர,நீர் இப்ப ப்பட்ட விஷயங்களிெலல்லாம்  
            மிக்க கூர்ைமயான அறி ைடயவர், ஆகேவ அந்த ஹாிச்சந்திரன்  
            ஏதாவ  ஒ  ெபாய் ேபசும்ப ச்ெசய்ய ஏற்றதான மார்க்கம் எ   
           என்பைத எனக்கு எ த் ைற ம். 
 
    நா. அடடா!ஆயிரம் இலக்கெமல்லாம் ேபாய் அைர இலக்கத்திற்கு வந்தாற் 
            ேபா க்கிறேத! 
 
    வி. விைளயாட ேவண்டாம். விஷயத்திற்கு வா ம்- எனக்கிந்த உபகாரம் 
            ெசய்யமாட்டீரா? 
 
    நா. உமக்கு நான் உண்ைமயில் உபகாரம் ெசய்வதானால் இ  கூடாக்காாியம். 
            உடேன ைகவி மிைத என்  உமக்கு உபேதசம் ெசய்யேவண் ம் நான். 
            ேக ம் என் வார்த்ைதைய,அந்த ஹாிச்சந்திரன் வாயினின் ம் அசத்தியம் 
            வ ம்ப யாகச் ெசய்ய யல்வைதவிட, ஆர்க யின் அைலகைள  
            அமர்த்தி க்கச் ெசய்யலாம். ஆதித்யைன ஆகாய மார்க்கத்தினின் ம்  
            அகன்  ேபாகச் ெசய்யலாம்,காலச்சக்கரத்ைதக் ைகயால் பி த்   
            நிைல நி த்தலாம்,  க தாிய எக் கர்மத்ைத ம் ெசய்  க்கலாம்,  
            அம்மன்னவன் வாயினின் ம் அ வள  அசத்தியம் வரச்ெசய்வ ,  
            அசாத்தியத்தி ம் அசாத்தியத்தியமாம். 
            விேவகிையப்ேபால் இவ்ேவைலைய இத டன் விட் வி ம். க டெமல்லாம் 
            பட்  கைடசியில் யா  என்  ஒப் க் ெகாள்வைதவிட,  
            அக் கஷ்டெமல்லாம் இல்லாமேல இப்ெபா ேத ேதாற்றதாக  
            ஏற் க்ெகாள் ம். 
 
    வி. நானாவ  ேதாற்றதாக ஏற் க்ெகாள்வதாவ ? அ  யாத காாியம். நீர் 
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            உைறத்தெதல்லாம் உண்ைமயா யி ப்பி ம், இனி ன் ைவத்த காைல நான் 
            பின் வாங்க யா . ஆரம்பித்தபின் அைனத் ம் ேபாவதாயி ம் அைத 
            ப்பெதன் ம் யற்சியினின் ம் பின் வாங்குபவன் நான் அல்ல! 
 
    நா. ஆம்!ஆம்!நீர் க்ஷத்ாியராகப் பிறந்தீர் என்பைத மறந்ேதன். உம் டன் பிறந்த 
            குணம் உம்ைம விட்டக மா என்ன! 
 
    வி. நாரதேர,இவ்வள தானா நீர் எனக்குச் ெசய்யத்தக்க உபகாரம்? அம்மன்னன் 
            வாக்கினின் ம் ஒ  அசத்திய வார்த்ைத வ ம்ப யான மார்க்கம் எனக்கு  
            ஒன்  எ த் ைறக்கமாட்டீரா? என் மீ  பிாியமி க்குமாயின் ஏதாவ   
           ஒ  சூழ்ச்சி  ெசய் ம். 
 
    நா. இேதா பார்க்கிேறன்-ஆம்-ஒ  ேயாசைன ேதாற் கிற . அவன  
            அரண்மைனக்ேககி, ஓர் யாகம் ெசய்ய ேவண் ம், அதற்குப் ெபான் 
            ேவண் ெமன்  ேக ம்; தாதாவாகிய அவன் உம  ேவண் ேகா க் – 
            கிைசவான்; அவன் இைசந்த டன், அவன் இல்ைல என்  ெசால் ம் ப யான 
            அவ்வள  ெப ம் நிதிையக்ேக ம், அப்ப  அந்த கஷ்டநிைலக் கவைனக் 
            ெகாண் வந்த பிறகு, ஏதாவ  யற்சி ெசய்  அவன் அசத்தியம் க ம்ப ச் 
            ெசய்யலாம்- அ  மான காாியமனால். இந்த மார்க்கத்ைத உமக்கு நான் 
            ெசான்னேபாதி ம்-அத டன் இந்த வார்த்ைதைய ம் ெசால் கிேறன்- உம  
            சபதம் இதனால் நிைறேவறாெதன் ; ஆகேவ யன்  பார்ப்பதானால் பா ம். 
 
    வி. ஆம்-இ  நல்ல சூழ்ச்சிதான்-நாரதேர, இந்த உபகாரத்ைத என் ம் மறேவன், 
            இனி நீர் விைட ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 
 
    நா. அப்ப ேய ெசய்கிேறன். ஆயி ம் நான் கூறியைத மறவாதீர்! இ  
            ைககூடாத காாியம்! [ேபாகிறார்] 
 
    வி. காதி ைமந்தன் மனம் ைவத்தால் ைககூடாத காாியம் என்  ஒன் ண்ேடா? 
            நாரதர் கூறிய  நல்ல க்திதான்-ஆம் ஆம் இ தான் ேயாசைன!- பிறகு 
            இைதக் ெகாண்  அவைன என் வைலயிற் சிக்கச் ெசய் , அவன்  
            வாயினின் ம் அசத்தியத்ைத வரவைழத்  விடலாம். நான் உடேன  
            ஹாிச்சந்திரன் சைபக் ேககேவண் ம். இனி ஒ  கண ம் வி தாவிற்  
            கழிக்கலாகா . இந்த நாரதர் கலஹப் பிாியர்,எனக்கு ன்பாகப்ேபாய்  
           அவ்விடம் ஏதாவ  கலகம் ெசய்தா ம் ெசய்வார். நான் தாமதிக்கலாகா .  
           வசிஷ்டேர!  நீர் தீர்த்த யாத்திைர றப்பட எல்லாம் சித்தம் ெசய் ம்!  
      [விைரந்  ேபாகிறார். ] 
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    காட்சி கிற . 
    -------------------------------------- 
 

இரண்டாம் காட்சி 
 
    -அேயாத்தியில் சந்திரமதியின் பள்ளியைற. சந்திரமதி சயனத்தின்மீ  
உறங்குகிறாள். 
 
    அ கில் ேதவதாசன் உறங்குகிறான். ஹாிச்சந்திரன் பக்க ல் ெமல்ல உலாவிக் 
ெகாண் க்கிறான். 
 
    ஹ. எ ப் ேவாமா சந்திரமதிைய?-அ ேணாதயந்தான் (*)தவிர, இன் ம் 
            சூாிேயாதயமாகக் கால மி க்கிற . அயர்ந்  நித்திைர ெசய்கிறார்கள் 
            என்னா யிர்க் காத ம் அ ைம ைமந்த ம்; இப்ெபா ேத இவர்கைள 
            எ ப்பி நான் கண்ட கனவிைன இவர்க க்குக் கூறி, இவர்கைளக் கவைலக் 
            குட்ப த் வாேனன் நான்? எனக்கு ேநாி ம் இன்பத்தி ம் ன்பத்தி ம்  
            சமபாக ைடயவளாதலால் என் மைனவியிடமி ந்  நான் இைத  
            மைறத் ைவக்க லாகா . தானாக விழிக்கும் வைரயில் தனியாக நான் 
            ெபா க்கிேறன்.  அ வைரயில் இப் பலகணி ய கில் நின்  பாலசூாியர்  
            உதிப்பைதக் கண்  உளம் மகிழ்கிேறன்-- அேதா! இப்ெபா தான்  
            உதயகிாியின் உச்சியில் உதயமாகிறார் என  வம்சத்திற்கு ஆதி காரணமாகிய  
            ஆதித்ய பகவான்! சூாிய பகவாேன உம  வம்சத்தி தித்ேதாைரச் சூ ம்  
            ன்பங்கைள ெயல்லாம், அந்தகார இ ைள உம  ஆயிரம் கிரணங்களால்  
           அகற் வ ேபால் அகற்ற ேவண் ய  உம் ைடய கடைமயாகும். தேபாமணி!  
            நமஸ்காிக்கின்ேறன் நாேயன்  உம்பதம்! 
    [ நமஸ்காிக்கின்றான். ] 
            உம்ைமக்கண்ட பனிப்ேபால் எனக்குண்டாம் தீைமகெளல்லாம் பறந்ேதா ப் 
            ேபாமாக! 
 
    ச [உறக்கத்தில்] பிராணநாதா பிராணநாதா! 
 
    ஹ [அவள கில் விைரந்  ெசன் ] என் கண்மணி சந்திரமதி! என்ன சமாசாரம்? 
            ---ஓ! என் காத ம் ஏேதா கன  கண்டாற் ேபா க்கிற ! 
            ---கண்ேண! கண்விழி! கண்விழி! கதிரவர் உதயமாயினார்! 
    [எ ப் கிறான். ] 
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    ச [கண் விழித் ] நாதா! கன தான்! கன தான்! க ணாநிதிேய கைடேயாைமக் 
            காத்  ரட்சிப்ப  தம் ைடய கடைமயாகும்! 
 
    ஹ. கண்மணி, கவைலப்படாேத, நம்ைமக் காத்திட கரத்தனி க்கிறார். உன் 
            மனைதத் ேதற்றிக்ெகாள். உன் உடல் ஏன் இவ்வா  ந க்க கிற ? நீ ம் 
            கன  கண்டைனயா என்ன? என்ன கன ? என்னிடம் ெசால். 
 
    ச பிராணநாதா! அேகாரமான அக் கனைவ எப்ப  உைரப்ேபன்! அைதக் ேகட்ப ம் 
            கர்ண க ரமா யி க்குேம உமக்கு! அைத நான் *உைரப்பதற்கும் என் நா 
            எழவில்ைலேய. அம்மட் ம் அ  *நனவா யிரா  கனவாெயாழிந்தேத! 
 
    ஹ. சந்திரமதி, என் காத ேய, ணான யரத்திற் குட்பட்  ெவந் யாிலாழாேத. 
            நீ கண்ட கனைவச் ெசால் என்னிடம். ச. நாதா, ஆதித்யன்ேபால் தாம் தம  
            அழகிய சிம்மாசனத்தில் ற்றி ந்த ெபா , கால சர்ப்பெமான்  தம்ைமக் 
            கட் ப் பி த்  தம்ைம அதினின் ம் கீேழ தள்ளியதாகக் கன  கண்ேடன் 
            த ல்; பிறகு அதன் உடலால் உம்ைம நன்றாய்ச் சுற்றிக்ெகாள்ள,  
           அதினின் ம் வி வித் க் ெகாள்ள வைகயறியா  பல யரம்தாம்  
           அ பவிப்பைதப் பார்த்ததாகக் கன  கண்ேடன்; கைடசியில் தாம்  
           அக் க ம்பாம்பின் தைலைய நசுக்கிக் ெகான்  அதன் கட் னின் ம்  
           வி வித் க் ெகாண்டதாகக் கன  கண்ேடன். பிராணநாதா கனவிற்கண்ட  
           பாம்பாயி ம், அைதக் குறித்  எண் ம்ேபாெதல்லாம் என் ெநஞ்சம் பகீர்  
          என்கிறேத. 
 
    ஹ. கைடத்ேத ம் மார்க்கம் இ க்கிற  ேபா ம்! – உைமபாகா! எல்லாம் உம  
            ேபர ளாகும்! கைடயவர்களாகிய எம்ைமக் காப்ப  தம் ைடய  
            கடைமயன்ேறா? அளவற்ற தம  ஆற்ற க்கு ன் அற்பர்களாகிய  
            நாங்கள் எவ்வள ? - தாம் விட்டேத வழி! 
 
    ச. பிராணநாதா! என்ன தாம் ேயாசித் க்ெகாண் க்கிறீர்? இக் கன , இனி 
            உமக்கு ேநாிடப்ேபாகிற ஏதாவ  ெக திையக் குறிக்கிறெதன எண் கிறீரா 
            என்ன? 
 
    ஹ. சந்திரமதி, உலகத்தில் நமக்ெகன்ன ேநர்ந்தேபாதி ம் உைமேகள்வர  
            தி ளமாகும  என உ தியாய் நம்பி யி த்தல் ேவண் ம். அவரன்றி 
            அகிலத்தி ம் ஓர் அ ம் அைசயா . ஆகேவ யா ம் அவர் பாரெமன்  
            அவர  உள்ளத்திற்கு உட்பட்  நடக்கேவண் ய  நம  கடன் - கண்மணி. 
            நா ம் கண் விழிக்கு ன் க ங் கனெவான்  கண்ேடன். இ வ ம் ஏக 
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            காலத்தில் க ைமயாக கன  கண்ட , நமக்கு ேநாிடப் ேபாகிற ஏேதா 
            ெக திையக் குறிக்கிற  ேபா ம். ஆகேவ அக் கண்டத்தினின் ம் கட ள் 
            ைகெகா த்  நம்ைமக் கைரேயற் ம்ப  பிரார்த்திப்ேபாம். 
 
    ச. பிராணநாதா! தாங்க ம் கன  கண்டீரா? அ  இன்னெதன்  அ யாள் 
            அறிய வி ம் கிேறன். நான் கண்டைதப்ேபால் அத்தைன ேகாரமானதா 
            யல்லா தி க்குமாக! 
 
    ஹ. அ ம் ேகாரமானேத! கனவில் உன்ைனயன்றி இன் ம் இரண்  
            மைனவியர் எனக்கு இ ந்த  ேபா ம் கண்ேடன். அவர்க ள் ஒ த்தி 
            கு ரமான ஓர் ராட்சசனால் என்னிடமி ந்  அபகாிக்கப்பட்டாள். கண்மணி, 
            நீ ம் என்ைன விட் ப் பிாி ம்ப  ேநர்ந்த ; மற்ெறா த்தி மாத்திரம் என்ைன 
            விட்டகலாதி ந்தாள். பிறகு நான் எண் தற்குாிய இன்ன ற்பட் ,  
            கைடசியில் ம ப ம் உங்களி வைர ம் ெபற்  நற்கதி யைடந்ததாகக்  
            கன  கண்ேடன். 
 
    ச. அந்ேதா! பிராணநாதா! இக்கன  இனி வரப்ேபாகிறைதக் குறிக்கிறேதா? 
 
    ஹ. கண்மணி, என  ராஜ்யத்ைத  மிழந் , உன்ைன ம் விட் ப் பிாிந் , பல 
            ன்பங்கள் நான் அ பவிக்க ேவண்  வ ம் ேபா க்கிற ; ஆயி ம் என  
            சத்ய விரதத்தினின் ம் நான் பிறேழன். வில் பரேமஸ்வரன்  
            க ைணயினால் என  ராஜ்யத்ைத ம் உன்ைன ம் ெப ேவன்  
            என்ெறண் கிேறன். என்ன இ க்க ற்றேபாதி ம் இ தியிலாவ   
            இச் சுகத்ைத நான் அைடேவனாக அப் பரமன் அ ளால்! 
 
    ச. அந்ேதா! பிராணநாதா! உம  கன  உண்ைமயாய் மாயின், விவாகமாகிய 
            பின் ஒ நா ம் உம்ைம விட் ப் பிாியாத நான், உம்ைம விட்  நான் எத்தைன 
            காலம் பிாிந்தி க்க ேவண் ேமா? உம்ைமக் காணா  நான் இவ் லகில் 
            ஒ நாேள ம் உயிர் வாழ்ேவேனா? 
 
    ஹ. கண்மணி,கவைலப்படாேத,கண்ணீைரத் ைடத் க்ெகாள். கனவின்ப  
            நடந்ேதறக் கட ளின் இச்ைசயானா ம், கைடசியில் நாமி வ ம் ஒ ங்கு 
            ேசர்ேவாமல்லவா? அைத நிைனந்  உன் மனைதத் ேதற்றிக்ெகாள். அன்றி ம் 
            இதில் நாம் க்கியமாகச் சந்ேதாஷப்படேவண் ய விஷயம் ஒன்றி க்கிற . 
            என்ன கஷ்டத்திற்குட்பட்டேபாதி ம், நாம் ேமற்ெகாண்ட சத்ய விரததிற்கு  
            பங்கம் ேநாிடாதல்லவா? பரேமஸ்வரன் நம்மீ  அவ்வள  அ ள்  
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            ாிவதற்காக அவர  பாதாரவிந்தத்ைத அ தின ம் நாம் ேபாற்ற  
            ேவண் மல்லவா? 
 
    ச. ஆம் ஆம்! பிராணநாதா, அவ்விரதம் நம்ைம எப்ப ம் ஈேடற் ம். 
 
    ேதவ. [கண் விழித்  எ ந் ] அண்ணா, அம்மா, நம ஸ்காரம். 
            [அவர்கள் பாதத்தில் நம ஸ்காிக்கிறான். ] 
 
    இ வ ம். [எ த் க் கட் யைணத் ] கண்ேண, எல்லாம் வல்ல கட ள் என் ம் 
            உனக்கு இன்ன ள் பா ப்பாராக! 
 
    ேதவ. அம்மா, என்ன கம் வா யி க்கிறீர்கள்? அண்ணா - தாங்க ம் என்ன 
            ஒ வாறா யி க்கிறீர்கள்? - நான் அதிகமாகத் ங்கிவிட்ேடனா என்ன? 
 
    ச. கண்ேண, ேதவதாசா, அப்ப  ெயான் மில்ைல - பிராணநாதா, இதில் 
            எனக்கின்ெனா  சந்ேதாக்ஷம். நாம் கண்ட கன கள் நம  ைமந்த க்கு ஒ  
            தீங்ைக ம் குறிக்காதி க்கின்றனேவ! 
 
    ஹ. பரேமஸ்வரன் க ைணயினால் அங்ஙன மி க்குமாக! சந்திரமதி, வா, நம  
            காைலக் கடைன ப்ேபாம். - இனி ேநாிடப்ேபாகிறேதா இல்ைலேயா,  
            அைதக் குறித்  இப்ெபா ேத நாம் கவைலப்ப வாேனன்? வரேவண் ய   
            வ ங்கால் வரட் ம், என்  நம  வாழ்நாட்கைள நற்கர்மங்களில்  
            உபேயாகித் , நம்ைம ம் திர்ப்திெசய்  ெகாண்  நம  பிரைஜக க்கும்  
            திர்ப்தி ெகா க்கேவண் ய  நம  கடைமயாகும். [ேபாகிறார்கள். ] 
 
    காட்சி கிற . 
    -------------------- 
 

ன்றாம் காட்சி. 
 
    இடம் - அேயாத்தியில் ஹாிச்சந்திர ைடய ெகா மண்டபம். ஹாிச்சந்திரன் 
சிம்மாசனத்தில் ற்றி க்க, சத்யகீர்த்தி த ய மந்திாிகள் இ ைடயி ம் 
இ க்கின்றனர். பாிவாரங்கள் சூழ்ந்  நிற்கின்றனர். 
 
    ஹ. மந்திாி சத்யகீர்த்தி, தையயின்றிச் ெசங்ேகால் நடத் தல், தரணியின்மீ  
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            ெகா ங்ேகா லரசு ாிவதாகும். அணி  அணிந்த அரசர்க்கு இன்றியைமயா 
            அ ங்குணம் இத்தண்ணளிேயயாகும். க ைணயில்லா மன்னன் 
            காதகேனயாவான். ஆகேவ, காம்ேபாஜ மன்ன க்கும் க ங்கத்தரச க்கும், 
            அவர்கள் ெச த்தேவண் ய கப்பத்தில், அவர்கள் ேதசங்கள் க ப்பினால் 
            பீ க்கப்பட் ப்பைதக் க தி, பாதி க்ஷமித் விட்டதாக, இத் தர்கள்  
           லமாய்ச் ேசதி அ ப் . 
 
    சத். ஆக்கிைனப்ப ேய ெசால்  ய ப் கிேறன் - வானின்றிழி ம் மைழக்கும் 
            காலவரம் ெபான் ண் , தம் ைடய க ைணக்கு அக்கால- வைர  மில்ைல. 
            ஆகேவ, அப்ப ப்பட்ட அ ட்ெப ங்கடலாகிய தமக்கு ேநற்ைறத்தினம் கண்ட 
            கனவினால் ஒ  தீங்கும் ேநாிடாவண்ணம் ெதய்வம் காப்பாற் மாக! ஒ  கால் 
            ேநாி வதாயி ம் பாிதிையக் கண்ட பனிேபால் எளிதில் பறந்ேதா ப்   
           ேபாகுமாக! 
 
    ஹ. அங்ஙனேம இ க்குமாக! ஆயி ம் சத்யகீர்த்தி, எந்த இ க்கண் வ வதாயி ம் 
            வ க, என்  திடச்சித்தமாய் நாமி ந் , நல்வழியிேலேய நடப்ேபாமாயின், 
            எப்ப ப்பட்ட கஷ்டம் ேநாிட்டேபாதி ம், ஈசன் தி ளம் அ ேபா ம், என்  
            அைதப் ெபா ைம டன் ெபா த்திட, ஆற்றல் நம்ைம விட்டகலா . 
 
    சத். ஆயி ம் அண்ணேல, சத்திய மார்க்கத்தினின் ம் தவறாத, தர்ம  
            ெசா பியராகிய தம்ைமப்ேபான்றவர்க க்கு கஷ்டத்ைத அ ப் வாரா  
           கட ள்? 
 
    ஹ. சுக க்கங்கைளக் கடந்த சுத்த ஞானிக ம் ர்வ கர்ம பலைன 
            அ பவித் த்தான் தீரேவண் ம். 
 
    வாயிற் காப்ேபான். பாராக்! மன்னர் மன்னேன! விஸ்வாமித்திர னிவர் 
            தம்ைமக்காண வந்தி க்கிறார், வாயி ல் காத்  நிற்கிறார். 
 
    ஹ. என்ன! விஸ்வாமித்திர மஹாிஷியா? சத்யகீர்த்தி, உடேன ெசன்  
            மஹாிஷிையத்தக்க மாியாைத டன் அைழத் வா. [சத்யகீர்த்தி ேபாகிறான். ] 
 
    ஒ  மந்திாி. [ஒ  றமாக] இச்சமயம் விஸ்வாமித்திரர் ந ம  அரசன் அைவைய 
            அ குவாேனன்? ஏேத ம் காாியமின்றி வ பவரல்ல ெகௗசிகர். 
 
    மற்ெறா  மந்திாி [ஒ  றமாக] உம் ைடய மனதில் சந்ேதகம் உதிக்காத காலம்  
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                 எ ? 
 
    சத்யகீர்த்தி விஸ்வாமித்திரைர அைழத்  வ கிறார். 
 
    ஹ. [அவர் பாதத்தில் நமஸ்காித் ] விஸ்வாமித்திர மஹாிஷி! அ ேயன்  
           ஹாிச்சந்திரன்  நமஸ்காிக்கின்ேறன். 
 
    வி. [ஆசீர்வதிக்கிறார்] தி சங்குவின் ைமந்தா! ஹாிச்சந்திரா! எ ந்தி , 
            சிரஞ்சீேவாபவ! உனக்கு எல்லா மங்கள ம் உண்டகுமாக! 
 
    ஹ. [எ ந்  அர்க்கியபாத்யாதிகைளக் ெகா த் ] ஸ்வாமின்,மஹாிஷி, இந்த 
            ஆசனத்தில் எ ந்த ளியி க்கேவண் ம். இன்ைறத்தினம் நான் எ ந்த  
           ேவைள நல்ல ேவைள தங்க ைடய சீர்தங்கிய பாதங்களிற் பணிந்  என்ைனக் 
            கிரதார்த்தனாகச் ெசய்த ; தங்கள் பாத ளிபட்  இவ்வரண்மைன  
           னிதமாயிற் , இந்நா  நன்னாடாயிற் . 
 
    வி. ஹாிச்சந்திரா, நீ ம் உன்னா ம் ேக்ஷமந்தானா? 
 
    ஹ. ஸ்வாமின், எம்ெப மான் அ ளா ம் தங்கைளப் ேபான்ற தவ 
            சிேரஷ்டர்க ைடய கடாட்சத்தினா ம் ேக்ஷமமாயி க்கிேறாம் –  
            னி ங்கவேர, தாங்கள் இவ்வள  ரம் நாேயைன நா  வந்தெதக்-  
            காரணேமா நவில ேவண் ம். ஆக்கிைனைய நிைறேவற்ற அ ேயன்  
           காத்தி க்கிேறன். 
 
    வி. ேவ  விேசஷ ெமான்  மில்ைல ஹாிச்சந்திரா, நான் ஒ  யாகம் இயற்ற 
            எண்ணியி க்கிேறன், அதற்கு உன் ைடய உதவி ெகாஞ்சம் 
            ேவண் யி க்கிற . அதற்காகேவ இவ்விடம் வந்ேதன். 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, அைதக் ேகள்வி ற்  ஆநந்த பரவசனாேனன்! அ ேயைன ஒ  
            ெபா ளாக ெவண்ணித் தாம் இங்கைடந்த  என  ன்ேனார்கள் ெசய்த 
            ஜாபலேன என்  நிைனக்கிேறன். மஹாிஷி, தாம் இயற்ற எண்ணிய 
            யாகத்திற்கு என்னால் எவ்விதத்தில் உதவி ாியக்கூ ம் என்  ெதாிவித்தால், 
            உடேன என்னா யன்ற அள  தம் ைடய ஆக்கிைனைய சிரசாவஹித்   
            அைத ஈேடற்றச் சித்தமா யி க்கிேறன். 
 
    வி. ேவ  உதவி ேவண் யதில்ைல. இந்த யாகத்ைத ஈேடற் வதற்குக் ெகாஞ்சம் 
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            திரவியம் ேவண் யி க்கிற . அைதக்ெகா ப்பாயா நீ? 
 
    ஹ. தங்க ைடய ஆசீர்வாதத்தால் ெகா க்க ம் என்  நம் கிேறன், 
            அதன்ெபா ட்  என் ராஜ்யத்ைத விற்கேவண்  வாி ம் அங்ஙனேம ெசய்யச் 
            சித்தமாயி க்கிேறன் மஹாிஷி. தாங்கள் ேவண் ய ெபா ள் எவ்வளேவா 
            தமிேய க் குைறத்திடேவண் ம். 
 
    வி. உன  ேதசத்தி ள்ள உயர்ந்த யாைன ெயான்றின் மீேதறி, வல்லான் ஒ வன் 
            வ க்ெகாண் ெடய் ம் மாணிக்கம் ெசல் ம் உயரமள  ெபான் எனக்கு 
            ேவண் யி க்கிற . 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, இவ்வள தாேன? - இேதா ெகா க்கின்ேறன். சத்யகீர்த்தி, நம் ைடய 
            ெபாக்கசங்களில் ஒன்ைறத் திறந்  நம  மஹாிஷி குறித்த ெபான்ைன  
           அவாிடம் உடேன ஒப்பிப்பாய். 
 
    வி. [ஒ  றமாக] என்ன ஆச்சர்யம்! இத்தைன ஐஸ்வர்யம் இவனிடம் இ க்கிறதா? 
            ஆரம்பத்திேலேய அகப்ப வான் என்  பார்த்த தற்கு அபசகுனமாய் ந்தேத. 
            அ ம் மனம் ேகாணா  ெகா க்க இைசந்தான். இவைன ெவல்வ ெதளிதல்ல 
– 
            ஆயி ம் பார்ப்ேபாம் - ேவ  க்தி ெசய்ய ேவண் ம். 
 
    ஹ. மஹாிஷி, மற் ம் தங்கள் கட்டைளைய எதிர் பார்த்தி க்கிேறன். 
 
    வி. இப்ெபா  ேவெறான் மில்ைல - ஹாிச்சந்திரா, இந்த ெபான் 
            இப்ெபா ெதனக்கு உடேன ேவண் யதில்ைல. ஆகேவ, இைத உன்னிடேம 
            ைவத் ப்ேபாகிேறன். சீக்கிரத்தில் ம ப ம் வந் , என  ஆஸ்ரமத்திற்கு 
            எ த் ப் ேபாகிேறன். தற்காலம், அந்த யாகத்தின் ெபா ட்  சில விஷயங்கள் 
            நான் ேம பர்வதம் ெசன்  அவ்விடத்தி ள்ள சில மஹாிஷிகைளக் ேகட்க 
            ேவண் யி க்கிற . 
 
    ஹ. தங்கள் சித்தப ேய. 
 
    வி. ஆகேவ ஹாிச்சந்திரா, இப்ெபா  நான் விைட ெபற் க் ெகாள் கிேறன். 
[அரசன் எ ந்  பணிய] 
 
    சகல மங்களானி பவந் ! [ேபாகும்ெபா  ஒ றமாக] ஹாிச்சந்திரா! உன்ைன 
            இவ்வள  எளிதில் விட் விட்ேடன் என்ெறண்ணாேத! இனி  
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            ெசய்யேவண் யைத இப்ெபா ேத நான் தீர்மானித்தி க்கிேறன்;  
           என் ைகயினின் ம் தப்ப உன்னாலாகா ! [ேபாகிறார்] 
 
    ஹ. சத்யகீர்த்தி,என்ன கம் ஒ வாறா யி க்கிறாய்? நீ ஏேதா ேயாசிப்ப  
            ேபா க்கிற . 
 
    சத். அண்ணேல, என்ைன மன்னிக்கேவண் ம். இந்த விஸ்வாமித்திர மஹாிஷி  
            ஏேதா ெகட்ட எண்ணத் டன் இவ்விடம் வந்தி க்கிறார் என்  என் மனத்தில் 
            ப கிற . இல்லாவி ன் ஓர் யாகம் ெசய்வதற்காக இத்தைன ெபான் அவ க்கு 
            எதற்காக? அன்றி ம் அப்ப  ேவண் யதா யி ந்தேபாதி ம் அைத 
            அைரெநா யில் ஸ் ஷ் த் க்ெகாள்ள அவ க்கு ஆற்ற ல்ைலயா? திாிசங்கு 
            மஹாராஜாவிற்காக சுவர்க்கெமான்ைறச் ஸ் ஷ் த்தவ க்கு இந்த 
            ஸ்வர்ணத்ைதச் சி ஷ் ப்ப  ஒ  க னேமா? 
 
    ஹ. அப்பா, சத்யகீர்த்தி, மஹாிஷிகளின் மனத் க்குள்ளி ப்பைத ஆய்ந்தறியப் 
            பார்ப்ப  நமக்க த்ததன் . 
 
    வா-கா. பராக்! மன்னர் மன்னவேன! அரண்மைன ெயதிாில் தம் ைடய 
            ேதசஸ்தர்களிற் பலர் கூட்டமாய்க்கூ  தம்மிடம் ஏேதா ம  
            ெசய்  ெகாள்ளேவண் ெமன்  ெதாிவித்  நிற்கின்றனர். 
 
    சத். மஹாராஜா அவர்க க்குச் சிரமம் ேவண் யதில்ைல. நான் ேபாய் 
            என்னெவன்  விசாாித்  வ கிேறன். 
 
    ஹ. உடேன ெசன்  அைத விசாாித்  வா. [சத்யகீர்த்தி ேபாகிறான். ] பிரதான், 
            நம் ைடய ைசனியத்தி ள்ள மிகுந்த பலசா ையத் ேதர்ந்ெத த் , 
            விஸ்வாமித்திர னிவர் வி ம்பியப , அவைனக்ெகாண்  கணக்கிட் , 
            அப்ெபான்ைன ஒ  றமாகப் பத்திரமாக ைவக்கும்ப , நம  பண்டாரத் 
            தைலவனிடம் நான் ெசான்னதாக உத்தர  ெசய். 
 
    பி. சித்தப்ப  மஹாராஜா. [ேபாகிறான். ] 
 
    சத்யகீர்த்தி ம ப  வ கிறான். 
 
    ஹ . சத்யகீர்த்தி, என்ன அவர்கைள விசாாித் தறிந்தாயா? அவர்கள் குைற 
            என்னெவன் ? 
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    சத். அண்ணேல, நம  ேதசத் ெதல்ைலயில் வசிக்கும் சிலர், தங்க ைடய  பயிர் 
            பச்ைசகெளல்லாம் காட்  மி கங்களால் நஷ்டமைடகிறதாக 
            ைறயி கின்றனர்; அன்றி ம் தாங்கள் ேவட்ைடக்குப் றப்பட்  அத் ஷ்ட 
            மி கங்கைளெயல்லாம் அழிக்கேவண் ெமன் ம் ேவண் கின்றனர். 
 
    ஹ. அங்ஙனேம ெசய்ேவாம் உடேன. மன் யிைரெயல்லாம் தன் யிைரப்ேபால் 
            பா காப்ப  மன்னவன் தற்கடைமயன்ேறா? உடேன நம  ேவடர்கள் 
            வில் யர்கைள ெயல்லாம் சித்தமாகச் ெசால். இவ்விஷயத்தில் தாமதம் என்ப  
            கூடா . [ேபாகிறார்கள். ] 
 
    காட்சி கிற . 
    -------------------- 
 

இரண்டாம் அங்கம். 
தல் காட்சி 

. 
    இடம்-அேயாத்திைய அ த்த ஓர் வனம். 
 
    ஹாிச்சந்திரன், சத்ய கீர்த்தி, பிரதான். சில ேவடர்கள் ைடசூழ வ கின்றனர். 
 
    ஹ. இத டன் இன்ைறத்தினம் ேவட்ைடைய நி த் ேவாம். இவ்விடம் தங்குேவாம் 
            இப் பகல் பிரதான், கூடாரத்ைத கூ ய சீக்கிரத்தில் அ க்கச் ெசால்  
           ஒ றமாக,  அேதா அப்பக்கம் யாேரா மஹாிஷி ஆஸ்ரமம்ேபால் காண்கிற .  
           நம் ைடய பாிவாரங்கெளல்லாம் அதன கிற் ெசன்  அங்குள்ளவர்க க்கு  
          இன்னல் விைளவிக்காதப  பார்த் க்ெகாள் ம். 
 
    பி. சித்தப்ப  மஹாராஜா.  
       [ேவடர்கைள அைழத் க்ெகாண்  ஒ றம் ேபாகிறான். ] 
 
    சத். அண்ணேல, இவ்வழகிய பசும் ற் றைரமீ  அைர நாழிைக பள்ளிெகாண்  
            இைளப்பா ம். காைல தல் நடத்திய க ம் ேவட்ைடயினால் மிக ம்  
           கைளப் ற்றி க்கிறீர்கள். 
 
    ஹ. சத்யகீர்த்தி, என் உடம்  தளர்ெவய்தி யி க்கிற  உண்ைமேய. ஆயி ம், 
            ேவட்ைடயில் எனக்குள்ள உற்சாகம் தளரவில்ைல. ேவட்ைடயாடயாட 
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            அதி ள்ள உற்சாகம் அதிகாிக்கிறேத ெயாழிய குைறகிற தில்ைல. – அ ம் 
நம் 
            பிரைஜகளின் நலத்ைதக் ேகாாிச் ெசய் ம்ெபா  
 
    சத். ஆம், அப்ப த்தா னி க்கேவண் ம். இல்லாவி ன் அக் காட் ப் பன்றிைய 
            காட் ல் கற  ற  பாராமல், அ  ெகால்லப்ப ம் வைரயில், க ந் ரம் பின் 
            ெதாடர்ந்  தாம் ெசன்றதற்கு, ேவ  என்ன காரணம் கூறக்கூ ம் நான்? 
 
    ஹ. ஆம், அப்பன்றி என்ைனத் ெதாைல ரம் பின்ெதாடரச் ெசய்த ; இ வைரயில் 
            நான் ேவட்ைடயா ய பன்றிகைளப்ேபால் அல்லாமல், அத்தைன ேவக ம்  
           பல ம் அதற்ெகங்கி ந்  வந்தேதா ெதாியவில்ைல. 
 
    சத். அண்ணேல, ேவ  ஏதாவ  ேபசுேவாம். அக் க ம் பன்றிையப்பற்றி 
            நிைனத்தா ம் என் மயிர்க்குச் ெசறிகிற ! 
 
    ஹ. சத்யகீர்த்தி, நீ ம் மிக ம் கைளத்தி க்கிறாய், சயனித் க்ெகாள் ஒ றமாக – 
            கைளத்த உடம்பிற்கு இைளப்பா தல் இன்ன தம்ேபால் ேதற் ம்  
            ஔஷதமாம். சத்யகீர்த்தி, என்ன நைகக்கிறாய்? 
 
    சத். அண்ணேல. அரண்மைனயில் அம்ச ளிகா மஞ்சத்தின் மீ  சயனிக்கும்  
            தாங்கள் இவ்வற்ப ல் தைரயில் சயனிக்கும்ப  ேநாிட்டேத என்   
           ேயாசிக்கிேறன்.  இவ்விரண் ற்கும் உள்ள தாரதம்யம் தாங்கள் அறிய  
           ேவண்  யி ந்த  ேபா ம். 
 
    ஹ. அப்பா சத்யகீர்த்தி, இதனால் ஏதாவ  கஷ்டப்ப கிேறன் என்   
            எண் கிறாயா என்ன? அப்ப  ெயான் மில்ைல. பஞ்சைணமீ   
           ப ப்ப ம் பசும் ற் றைரமீ  ப ப்ப ம் எனக்கு ஒேர சுகத்ைதத்தான்  
            ெகா க்கின்றன. சுக ம் க்க ம் இவ் லகில் ெவளிப்ெபா ள்களா  
            ெலான் மில்ைல; உள் க்குள்ேள யி க்கும் உள்ளத்ைதப் ெபா த்ததாம்.  
           மனமான  ப க்காங்கற்கைள ம் பஞ்சைணையப்ேபால் மி வாக்கும்;  
            பஞ்சைணைய ம் கற்பாைறகைளப்ேபால் 
            க னமாக்கும். அன்றி ம், காைல தல் கஷ்டப்பட்  ஜீவித் , க ம் நிசியில் 
            கட்டாந் தைரயில் ப த் றங்கும் கூ யா ைடய சுகம், பட்  வஸ்திரங்கள் 
            பரப்பப்பட்ட பஞ்சைணமீ  ப த் றங்கும் ெகாற்ற வ ைடய சுகத்ைதப் 
            பார்க்கி ம் குைறந்த பாெடன் ெறண்ணாேத! ஒ  விதத்தில் அணி  யணிந்த 
            அரசன் அதிக கவைலயினால் அய ர்ந் றங்குவ  க னம்; உள்ளத்தில் 
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            கவைலயின்றி உறங்குவான் நிம்மதியாய் அக் கூ யாள். 
 
    பிர தான் ம ப  வ கிறான். 
 
    பி. ராஜாதிராஜ ேன,சிபிர ம் சித்த மாய்விட்ட . -க ட்ட ழ  குைட இர ண்  க ன்னிய ர் 
            ஏேதா த ங்க ைளக் காண ேவண் ெமன்  வி ம்பி,அேதா ர த்தில் 
            காத்தி க்கின்ற ன ர். 
 
    ச த். அர ச ர் மிக ம் அ ப்பைடந்தி க்கிறார்;ஆக ேவ அவர்க ைளப் பார்ப்ப த ற்கு இ  
            ச ம ய ம் அல்லெவன்  ெசால் ம்,ேபாம். 
 
    ஹ. அப்ப யல்ல,சத்தியகீர்த்தி,அவர்கள் வரட் ம். அவர்கள் என்ைனக் காண 
            ேவண்  ெந ந் ரமி ந்  வந்தி க்கேவண் ம். என்ன குைறேயா 
            அவர்க க்கு, அைத விசாாிப்ப  ந ம் ைடய கடைமயன்ேறா?- பிரதான், 
            அவர்கைள அைழத்  வா. [பிரதான் ேபாகிறான். ] 
 
    சத். கன்னியர் தம்ைமக் காணேவண்  காட் ல் இத்தைன ரம் என்னமாகக் க டந்  
            வந்தார்கள்?இங்கு நீர் இ ப்ப  அவர்க க்கு எப்ப த் ெதாிந்த ? 
    [பிரதான் இரண்  கன்னிைகயர்கைள அைழத் க் ெகாண்  கன்னிைககள்  
    அரசைன வணங்குகிறார்கள்].  
           கன்னியர்காள், நீங்கள் யாேரா?எவ்விடமி ந்  வ கிறீர்கள்? காட் ல்  
           இத்தைன ரம் என்ைனக் காணேவண் க் கடந்  வரேவண் ய  
          காரணெமன்ன? என்னிடம் ெசால்லக்கூ ய குைறேயேத ம் இ ந்தால்  
          ெசால் ங்கள். 
 
    -க மன்னர் மன்னேன! எங்கள் மனத்தில் குைறெயான் மில்ைல மன்னர் 
            மன்னனாகிய தாங்கள் ெசங்ேகால் நடாத் ம்ெபா  மண் லகில் யா க்கு 
            என்ன குைறயி க்கப் ேபாகிற ? நாங்கள் பரத சாஸ்திரம் நன்குணர்ந்த 
            பாைவயர், அதில் எங்க க்குள்ள சாமர்த்தியத்ைத உங்க க்குக் காண்பித்  
            உம்ைமச் சந்ேதாஷிப்பிக்க ேவண் ெமன்பேத எங்கள் ேகாாிக்ைக. ஆகேவ 
            அவ்வா  ெசய்ய அ ேயங்க க்கு விைடயளிக்க ேவண் ெமன்  
            ேவண் கிேறாம். 
 
    பி. ராஜாதிராஜேன, ேபாஜனம் சித்தமாவதற்கும் ெகாஞ்சம் காலமாகும். 
 
    ஹ. சாி, ஆனால் உங்கள் இஷ்டப்ப ேய ெசய்யலாம். 
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    [கன்னிைககள் கர்ணாமிர்தமான ஒ  பாட்ைடப்பா  அபிநயம் பி க்கின்றனர். ] 
            நல்ல  நல்ல ! மிக ம் நல்ல ! இப்ப ப்பட்ட கர்ணாமிர்தமான கானத்ைத 
            இ வைரயில் நான் ேகட்டேதயில்ைல; மிக ம் நன்றாயி க்கிற ! 
 
    [கன்னியர் ஓர் பதம் பா  ந க்கின்றனர். ] 
            சபாஷ்! சபாஷ்! மிக ம் சந்ேதாஷமாச்சு ! ேபா ம் நி த் ங்கள் நீங்கள் 
            எ த் க்ெகாண்ட கஷ்டத்திற்குத் தமக்கப  ைகம்மா  ெசய்ய தத்சமயம் 
            அசக்தனாயி க்கிேறன். ஒ  சமயம் நீங்கள் அேயாத்திக்கு வ ம்ப  யி நதால் 
            அப்ெபா  உங்கள் வித்ைதக்ேகற்ற பாிசளிப்ேபன். ஆயி ம் சத்ய கீர்த்தி, 
            இவர்கைள ெவ ங்ைக டன் அ ப்பலாகா . ஆகேவ இவர்களி வ க்கும் 
            நம் டன் ெகாண் வந்தி க்கும் ெபான்னில் ஆயிரம் ெகா த்த ப் வாய்-- 
 
    -க ராஜாதிராஜேன, ெபான்ைன வி ம்பி நாங்கள் உம்மிடம் வரவில்ைல. மற்ற 
            மனிதர்கள் எமக்களித்த ெபான் எம்மிடம் அபாிமிதமாய் இ க்கிற .  
            ெகாற்றவன் ெகா க்கும்ப யான பாிைசக் ேகாாிேய, நாங்கள் உம்ைம  
             நா ேனாம். 
 
    ஹ. அ  என்னேவா? 
 
    இ-க. உம   சக்ரக்குைடைய எமக்குப் பாிசாக அளிக்க ேவண் கிேறாம். 
 
    ஹ. கன்னியர்காள்! நீங்கள் ேகட்ப  இன்னெதன்  நீங்கேள நன்றா யறிகிலீர் 
            ேபா ம். அைதவிட நான் அணி ம் யிைனக் ேகட் க்கலாேம! 
            சக்ரவர்த்தியா ள்ளவன் தான் அணி ம் யிைன ம், தன  சத்ரத்ைத ம், 
            பாிசாகக் ெகா க்கலாகா . ஆகேவ, நீங்கள் ேகட்பைதக் ெகா க்க என்னால் 
            ஏலா ; உங்க ைடய அந்தஸ்திற்குத் தக்கப யா ம், நான் ெகா க்கக் 
            கூ யதா ம், ஏதாவ  ேக ங்கள். 
 
    -க. ஆயின் அேயாத்திமன்னா, எங்க ைடய தல் ேவண் ேகாைளத்தான் 
            ம த்தீர், இரண்டாவைதயாவ  ம க்காதீர். --நாங்கள் கன்னிைககள், உங்கள் 
            மீ  காதல் ெகாண்ேடாம், எங்கைளக் க மணம் ாி ம். 
 
    சத். என்ன! இவர்க க்கு பயித்தியம் பி த்தி க்கிறதா? 
 
    ஹ. கன்னியர்காள், க்ஷத்திாியர்கள் ஒ  தாரத்திற்குேமல் பல தாரம் 
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            ெகாள்ளலாமாயி ம், நான் ஏகபத்னி விரதம் ண்டவன், ஆகேவ, உங்கள் 
            ேவண் ேகா க்கு நான் இைசவ  அடா . 
 
    இ-க, அேயாத்திமன்னா, இந்த அநீதி மாத்திரம் உமக்க க்குேமா? எங்கள் 
            கானத்ைத ம நடனத்ைத ம் ேகட் ம் கண் ம் களித் , எங்கைளப் கழ்ந் , 
            நாங்கள் ேவண் வைதக் ெகா க்கா  எங்கைள ெவ ங்ைக டன் அ ப் வ  
            தர்மமா? 
 
    ஹ. அதற்கு நான் என்ன ெசய்ேவன்? நீங்கள் ேகட்ப  நான் ெகா க்கத் தக்கதா 
            யில்ைல. ஆகேவ நான் தர்ம வழியில் ெகா க்கக் கூ ய எைதேய ம் 
            தாராளமாய்க் ேக ங்கள், த கிேறன். 
 
    -க. எங்க க்கு ேவெறான் ம் ேவண்டாம். ேகட்ட இரண்  ெலான்ைற 
            எங்க க்குக் ெகா ம். இல்லாவி ன் இவ்விடம் விட் ப் ெபயரா  எங்கள் 
            உயிைர உம  ன்னிைலயிேலேய வி ேவாம். 
 
    ஹ. பிரதான், இப் ேபைதகைள என் ன்னின் ம் அைழத் ச் ெசல். 
 
    பி. ெபண்கேள! நீங்களாகப் ேபாகிறீர்களா, என்ன? 
 
    இ வ ம். அப்ப யா சமாசாரம்! அரசேன! எங்கைள அ த்தா றத்தப் பார்க்கிறீர்! 
            இதற்காக உம்ைம என்னபா  ப த் கிேறாம் பார்ப்பீர் சீக்கிரம்! 
 
    பி. ங்கள் வாைய! என்ன அதிகமாய்ப் ேபசுகிறீர்கள்! ேபாங்கள்! 
 
    [ றத்திக்ெகாண்  ேபாகிறான். அவர்கள் ஓலமிட் க்ெகாண்  ேபாகிறார்கள். ] 
 
    ஹ. சத்யகீர்த்தி! இேதாபார்! என  இட ேதாள் க்கிற ! ஏேதா எனக்கு 
            விைரவில் தீங்கு ேநாி ம்ேபாலத் ேதாற் கிற . 
 
    சத். ஈசன் க ைணயினால் அங்ஙனம் இல்லாதி க்குமாக! அண்ணேல, நாம் 
            இவ்விடம் விட் ப் ேபாேவாம். இங்கு வந்த  தல் என் மனம் 
            ஒ வாறாய்த்தான் இ க்கிற . 
 
    ஹ. அப்பா, அதில் என்ன பிரேயாஜனம்? நம  விதிைய விட்  விலகிப்ேபாகக் 
            கூ மா நம்மால்? உன  நிழைல விட்  ஓ ப்ேபாக ேமா உன்னால்? 
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            ஆகேவ, வ வ  எங்கி ந்தா ம் வந் தான் தீ ம்-- 
 
    விஸ்வாமித்திரர் கன்னியர்கள் பின் ெதாடர விைரந்  வ கிறார். 
 
    வி. (மிகுந்த ேகாபத் டன்) அேட! ஹாிச்சந்திரா! என்ன காாியம் ெசய்தாய் நீ? 
            இ ேவா உனக்க த்த நீதி! இ ேவா உன் ராஜதர்மம்? இ ேவா நீ ெசங்ேகால் 
            நடத் ம் ைறைம? அரசன் அன்ெறா த்தால் ெதய்வம் நின்ெறா க்கும் 
            என்பைத மறந்தைனயா? ெதய்வம் ஒன்றி க்கிற  என் , அதற்கு 
            அஞ்சாவிட்டா ம் நான் ஒ வன் இ க்கிேறன் என்  ெகாஞ்சமாயி ம்  
            உனக்கு பயமில்லாமற் ேபாச்சுதா? 
 
    ஹ. (அவர் பாதத்தில் பணிந் ) தவ சிேரஷ்டேர! தாங்கள் இவ்வா  ேகாபித் க் 
            ெகாள் ம்ப யாகத் தமிேயன் ெசய்த குற்றம் இன்னெதன்  அறிகிேலன். நான் 
            ெசய்த அபராதம் இன்னெதன்  தி வாய் மலர்ந்த ள ேவண் ம். அதற்குத் 
            தக்கப் பிராயச் சித்தம் ெசய்கிேறன்; விைரவிற் கூ ம்ப  ேவண் கிேறன். 
 
    வி. அேட! ஹாிச்சந்திரா! இக்கன்னிைககள் யாெரன்  ெதாி மா? என  
            ஆஸ்ரமத்தில் வசிக்கும் ெபண்கள் இவர்கள். சற்  ன்பாக உன்ெனதிாில் 
            தாங்கள் கற்ற வித்ைதகைளக் காட்ட, அைதக் கண்  களித் ம், அவர்கள் 
            ேகா ம்ப யானைதக் ெகாேடன் என்  கூறிய ண்ைமதானா? 
 
    ஹ. உத்தமேர, உண்ைமதான். ஆயி ம், அவர்கள் ேகட்டைத தர்மப்ப க் ெகா க்க 
            நான் அசக்தனா யி க்கிேறன். ஆகேவ, தாங்கள் என்ைன 
            மன்னித்த ளேவண் ம். அவர்கள் அந்தஸ்திற்குத் தக்கப ம், என  
            தர்மத்திற்குத் தக்கப ம், நான் அவர்க க்குக் ெகா க்கத் தக்க எைதயாவ  
            தாம் குறிப்பிட்டால், ெகா க்கச் சித்தமா யி க்கிேறன். தாங்கள் சற்  க ைண 
            கூர ேவண் ம். 
 
    வி. ேகாபம் பற்றி எாி ம்ெபா  க ைண கூர்வதாவ ! இப்ப த் தாேனா உன  
            ராஜ்யத்ைத பாிபாலனம் ெசய் ெகாண்  வந்தாய்! மன்னர்கள் 
            மன்னனாயி க்கப்பட்ட நீ, உன்ைன நா  வந்  உன  மனத்ைதச் 
            சந்ேதாஷிப்பித்த கன்னியர்கள் ேகட்கும் வரத்ைதக் ெகா க்க 
            அசக்தனாயி க்கிேறன் என்கிறாயா? ஏதா யி ந்தேபாதி ம், இட்சணம்  
            அவர்கள் ேவண் ேகா க்கிணங்குவாய், இல்லாவிட்டால் என் ெகா ய 
            ேகாபத்திற்காளாவாய்! 
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    ஹ. னிசிேரஷ்டேர, தாங்கள் ணில் என்மீ  னியலாகா ; அவர்கள் வி ம்பிய 
            இரண்ைட ம் ெகா க்க நான் அசக்தனாயி க்கிேறன். நாேனா க்ஷத்ாிய 
            குலத் தித்த அரசன், அன்றி ம் ஏகபத்னி விரதம் ண்டவன். ஆகேவ என்ைன 
            மன்னிக்கும்ப  ேவண் கிேறன். 
 
    வி. அேட! ஹாிச்சந்திரா! என் கட்டைளைய மீறப் பார்க்கிறாயா? நான் 
            யாெரன்பைத மறந்  ேபசுகிறாயா? உன் ைடய தந்ைதயாகிய  
            திாிசங்குவிற்குப் திய சுவர்க்கெமான்ைற உண் பண்ணிய  
            ஆற்ற ைடயவன் நான் என்ப  உனக்கு ஞாபகமில்ைலேயா?  
            திாிேலாகங்கைள ம் அைர க்ஷணத்தில் பஸ்மீகரப் 
            ப த் ம்ப யான சக்தி டயவன் விஸ்வாமித்திரன் என்பைத எண்ணினா 
            யில்ைல ேபா ம்! ேகாபத்தில் த்திரன் கு  விஸ்வாமித்திரன், என் ம் 
            ெமாழிையக் ேகட்டதில்ைலேயா நீ? ம் ர்த்திகைள ம் ஏவல் ெகாள்ளத்தக்க 
            வன்ைம ைடய எனக்குக் ேகவலம் நீ எம்மாத்திரம்? நான் பன் ைற  
            ேகேளனினி!  இ ேவ என் கைடசி வார்த்ைத. இவர்கள் ேவண் ேகா க்- 
           கிைசந்  இவர்கைள மணம் ாிகிறாயா? அல்ல  என  ெகா ய  
           சாபத்ைதப் ெப கிறாயா? 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, நான் சத்தியத்ைதேய விரதமாகப் ண்டவன், ஏக பத்னி விரதத்ைத 
            எ த் க் ெகாண்டபிறகு மற்ெறா  மைனவிையக் ெகாள்ளல் அசாத்தியமாகும். 
            தர்ம வழியினின் ம் தவறி நடப்பைதவிட, தந்ைத ேபால் கு  ஸ்தானத்தி 
            க்கப்பட்ட தங்க ைடய சாபத்ைத வஹிப்பேத எனக்கு ேமலாகும். 
 
    வி. ஆனால் ஹாிச்சந்திரா! கு  ஸ்தானத்தி ப்பவர்க ைடய கட்டைளப்ப  
            நடக்க ேவண் ய  தர்மமல்லவா? 
 
    ஹ. ஆம், அதனால் சத்தியத்தினின் ம் தவறாதி ப்பதானால். 
 
    வி. ஆனால் உன் சத்தியத்தினின் ம் தவறாதப  நான் ஏதாவ  கட்டைள யிட்டால் 
            அதன்ப ச் ெசய்கிறாயா? 
 
    ஹ. அதன்ப ச் ெசய்யச் சித்தமா யி க்கிேறன். 
 
    வி. ஆனால் நான் ெசால்வைதக் ேகள் - நான் அரசனா யி க்கிேறாம் என் ம் 
            ெகா ப்ேப உன்ைன இவ்வா  என் கட்டைளைய அவமதிக்கச் ெசய்கிற - 
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            அைத ன்  அடக்குகிேறன். அேட! ஹாிச்சந்திரா! க்ஷத்தியர்க க்குள் அேநக 
            அரசர்கள் அஸ்வேமதம் த ய யாகங்கள் இயற்றியபின் தங்க ைடய 
            ராஜ்யத்ைத ெயல்லாம் ாிஷிக க்கு தானமாகக் ெகா த்தி ப்பைதப் பற்றி நீ 
            ேகள்விப்பட் க்கிறா யல்லவா? அதில் அதர்மம் ஒன் மில்ைலேய? அசத்திய 
            ெமான்  மில்ைலேய? 
 
    ஹ. இல்ைல ஸ்வாமி. 
 
    வி. அப்ப  வா-ஆனால் உன  ராஜ்யத்ைத ெயல்லாம் நான் தானமாகக் 
            ேகட்கிேறன். இப்ெபா  என்ன ெசால்கிறாய்? ஹாிச்சந்திரா! 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, நான் ெசால்வதற்கு ேவெறன்ன இ க்கிற ? இேதா ெகா க்கிேறன் 
            ெபற் க்ெகாள் ம். 
 
    வி. என்ன! இப்ெபா தா? 
 
    ஹ. ஆம், ஸ்வாமி, இவ்விடத்திேலேய தாைர வார்த் க் ெகா க்கிேறன். இந்தப் 
            ேப  எனக்குக் கிட்டேவண் ேம! இன் ம் ெபா த்ெதன்றால், 
            இவ்வநித்தியமாகிய காயம் அைரெநா யில் மாய்ந்தால் அப்ேப  எனக்குக் 
            கிட்டாமற் ேபாகுேம! எந்ைன . யீன்ற தந்ைதயாகிய திாிசங்குவிற்கு ேவ  
            சுவர்க்கத்ைத சி ஷ் த்  தானமாகக் ெகா த்த, தயாபரனாகிய தமக்கு,  
           இவ்வற்ப ராஜ்யத்ைதக் ெகா ப்ப  ஒ  ெபாிேதா? நான் ெகா ப்ப   
           கஷ்டமல்ல, தாங்கள் ேகட்ப  கஷ்டம்! காலம் கழிந் , உம  மனம் மாறி நீர்  
           ேவண்டாெமன்றால், இப்ெப ம் ண்ணியம் எனக்குக் கிட்டாமற் ேபாகுேம!  
          ஆகேவ இந்த க்ஷணேம ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
    வி. [ஒ றமாக] என்ன ஆச்சாியம்! ெகாஞ்சமாவ  கம் ேகாணா   
           ெசால்கிறாேன!- 
            -அப்பா, ஹாிச்சந்திரா, ஏேதா அவசரப்பட் க்ெகா த் விட்டதாக அப் றம் 
            க்கப்படப்ேபாகிறாய் தானம் ெகா ப்பெதன்றால் மனெமாப்பிக் 
            ெகா ப்ப தான் தானமாகும். ஆகேவ ெசய்யேவண் ெமைத ம், 
            இல்லாவிட்டால் கவைலக் கிடங் ெகா க்கும் பிறகு. 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, நான் கவைலப்ப வெதல்லாம், எங்கு தாம் ேயாசித் , இ  
            ேவண்டாெமன்  ெவ க்கிறீேரா என்பேத! பிறகு எங்கு சத்பாத்திரமாகிய 
            தங்க க்கு இப்ப ப்பட்ட தானத்ைதக் ெகா க்கும் ண்ணியம் எனக்குக் 
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            கிட்டாமற் ேபாகிறேதா, என்ேற ஏங்குகிேறன். 
 
    வி. [ஒ  றமாக] என்ன ஆச்சாியம்! நாம் அவைனக் ெகா க்கும்ப   
            வற் த் வைத விட் , வாங்கிக் ெகாள் ம்ப  என்ைன யன்ேறா அவன்  
            வற் த் கிறான்!-- ஆனால் ஹாிச்சந்திரா, நாைளத்தினம் உன   
           அரண்மைனக்கு வந்  அைனவ ம் 
            அறிய உன் அரைச தானமாகப் ெப கிேறன்-- இப்ெபா  நீ விைட ெபற் க் 
            ெகாள்; உன் பாிவாரங்கைள அைழத் க்ெகாண்  உடேன ஊர் ேபாய்ச் ேசர். 
            இங்கு அவர்களி ப்ப  தேபாதனர்க க்ெகல்லாம் ெப ம் இடஞ்சலா  
           யி க்கிற . 
 
    ஹ. மஹாிஷி, கட்டைளப்ப ேய! -- இவ் விராஜ்ய பாரமாகிய ெப ஞ் சுைமைய என் 
            ேதாட்களினின் ம் நீக்க இைசந்த உமக்கு நான் என்ன ைகம்மா  ெசய்யப் 
            ேபாகிேறன்! தாம் மறவா  நாைள அேயாத்திக்கு வந்  ேசரேவண் ம். 
 
    வி. அப்ப ேய ஆகட் ம். நீ உடேன றப்ப வாய். [கன்னியர்கைள 
            அைழத் க்ெகாண்  ேபாகிறார்] 
 
    சத். அண்ணேல! நான் ேகட்டெதல்லாம் கனேவா? நிைனேவா? 
 
    ஹ. நிைன தான்; இன்ேற என் ஜன்மம் சபலமாச்சு . மஹாிஷிக்கு என் தந்ைதயிட 
            மி ந்தைதவிட என் மீ  பிாீதி அதிகமா யி க்கிற  ேபா ம். 
 
    சத். நான் அப்ப  நிைனக்கவில்ைல. 
 
    ஹ. சத்யகீர்த்தி, அப்ப  கூறாேத! இப்ெபா ேத இவ் வரெச ம் ெப ம் பாரம் என் 
            ேதாட்கைள விட்  நீங்கிய ேபால் சந்ேதாஷப்ப கிேறன். -- சீக்கிரம் நாம் 
            பாிவாரங்கைள அைழத் க்ெகாண்  அேயாத்தி ேபாய்ச் ேசர்ேவாம். 
[ேபாகிறார்கள்] 
 
    காட்சி கிற . 
    ------------------ 
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இரண்டாம் காட்சி 
 
    இடம்-விஸ்வாமித்திரர் ஆஸ்ரமம் விஸ்வாமித்திரர் வ கிறார். 
 
    வி. என்ன ஆச்சாியம்!நான் கண்ட  கனேவா என்  நாேன சந்ேதகிக்கேவண்  
            வ கிற . ெசான்னெசால் தவறலாகாெதன்  தன  ராஜ்ய வைத ம் 
            தானமாக, ஒ  காரண  மின்றி,மனம் ேகாணா  ெகா க்கும் மன்னவன் 
            எவன்?இப்ப ப்பட்டவன் ஒ வன் இ க்கிறான் என்  சற்  ன்பாக  
            யாராவ  கூறி யி ந்தால், அைத நான் நம்பியி க்க மாட்ேடன். இப்ப ப்பட்ட 
            உத்தமைனேயா, உண்ைம ெநறியினின் ம் பிறழச் ெசய்யப் ேபாகிேறன்  
            நான்!- ெஜயம் வசிஷ்டர் பால்தான்; நாரதர் கூறிய ண்ைமதாம். இவைன  
           அசத்தியம் கலச் ெசய்வைதவிட அப் பரம்ெபா ளின் ஸ்வ பத்ைத மாற் வ   
            இேலசான காாியம் ேபா ம். – 
            நான் ேமற்ெகாண்ட காாியம் இப்ப  யாகுெமன்  நான் 
            எள்ளள ம் எண்ணியவெனன்ேற! என  தவத்தில் பாதி ெகா க்கேவண்  
            வ கிறேத என்  நான் வ ந்தவில்ைல. அந்த வசிஷ்டாிடம் நான் ேதால்வி 
            யைடந்ததாக ஒப் க்ெகாள் கிறதா, என்பேத என் மனத்ைத வாட் கிற . சீ! 
            நான் அைதாியப்படலாகா ! இன் ம் ஒன் ம் ெகட் ப்ேபாகவில்ைல. நான் 
            நாைளத்தினம் அவன  அரண்மைனக்குப் ேபான டன், அவன்  
           வாக்களித்தப  
            தன  ராஜ்யத்ைத தானமாகக் ெகா ப்பான். அைதப்ெபற் க் ெகாண்ட ம் - 
            ஆம்! அ தான் ேயாசைன!-அவனிடம் ைவத்  விட் ப் ேபான அப் ெப ம் 
            ெபா ைளக் ெகா க்கும்ப யாகக் ேகட்கிேறன்! ன்  ெகா த்த ம் அவன  
            ராஜ்யத்தில் உட்பட் ப் ேபானப யால்,ேவ  அத்தைன ெபா ள் 
            ெகா க்கேவண் ெமன்  வற் த் கிேறன். அதற்கு என்ன  
           ெசால் கிறாேனா  பார்ப்ேபாம். இதனால் என் வைலயில் எப்ப ம்  
            சிக்குவான். பிறகு அவன் வாயினின் ம் எவ்விதமாவ  ஒ  அசத்தியத்ைத  
            எளிதில் வரவைழத்  விடலாம். 
            ஆம்!இந்த ேயாசைன எனக்கு ஏன் ன்ேப ேதாற்றாமற் ேபாச்சு ?- இனி என் 
            பக்ஷம் ெஜயம் என்பதற்ைகயமில்ைல!வசிஷ்டேர! இனி நீர் தீர்த்த  
            யாத்திைரக்குப் றப்பட லக்னம் பார்க்கேவன் ய தான்!  
        [விைரந்  ேபாகிறார். ] 
 
    காட்சி கிற  
    ------------------------- 
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ன்றாம் காட்சி 
 
    இடம்-அேயாத்தியில் ஹாிச்சந்திரன் ெகா மண்டபம். 
 
    ஹாிச்சந்திரன், சத்யகீர்த்தி த ய மந்திாிகள் ைடசூழ ஒ  றம் நிற்கிறான். 
விஸ்வாமித்திரர், நட்சத்திேரசன் த ய த ய சிஷ்யர்க டன் ஒ  றம் நிற்கிறார். 
ப ாிவார ங்க ள் இ ம ங்கி ம் நிற்கின்ற னர். 
 
    வி. ஹாிச்சந்திரா,அவ ச ர ப்ப ட்  ஒன் ம் ெசய்யாேத, ஆய்ந்ேதாய்ந்  பாரா   
            ெசய் ம் எக்க ம ம் இ தியில் க்க த்ைதத்தான் விைளக்கும். ஆக ேவ 
            உன க்கிஷ்ட மில்லாவிட்டால் இப்ெபா ேத ெசால் வி ;நான்  
            வற்  த்த வில்ைல. 
 
    ஹ . ஸ்வாமி,ெகா த்த  ெகா த்தேத! இல்ைலெயன்  வாய் கூசா  எவ்வா  
            கூ வ ? 
 
    வி. ஆனால்-மனதில் ஒன் மில்ைலேய உனக்கு? 
 
    ஹ. ஸ்வாமி,திாிகரணசுத்தியாய் மனப் ர்த்தியாகக் ெகா க்கிேறன், 
            ெபற் க்ெகாள் ம் தையெசய் . 
 
    வி. சாி!உன் இஷ்டம்-பிறகு க்கப்படப்ேபாகிறாய், இப்ெபா ேத ெசான்ேனன். 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, இதற்காக நான் க்கப்படமாட்ேடன் என்  உ தியாய்ச் 
            ெசால் கிேறன். - தாங்க ம் அைத உ தியாய் நம்பலாம். 
 
    வி. ஆனால் உன் விதி!-தாைர வார்த் க்ெகா . 
 
    ஹ . இேதா, வாங்கிக்ெகாள் ம்-விஸ்வாமித்திர  னிவ ேர! இேதா, ஆகாய வாணி 
            மிேதவி ய றிய  என  அர ச ைனத்ைத ம் உமக்கு தான மாக க் ெகா த்ேதன்! 
            ெகா த்ேதன்! [தாைர வார்த் க் ெகா க்கிறான். ] ம ஹ ாிஷி,தாங்க ள் இந்த  அாி 
            ஆச ன த்தின்மீ  ஆேராஹ ணிக்க ேவண் ம். இந்த அணி ைய அணிந்  
            ெகாள்ள ேவண் ம். இச் ெசங்ேகாைலப் ெபற் க் ெகாள் ம். இந்த  அர ச  
            சின்ன ங்கைள ெயல்லாம் இனி ஆண்  அ ப வி ம்; இைவய ைனத் ம் இனி 
            உம் ட ய ேவ- ம ந்திாிப் பிர தானிக ேள! ம ற் ள்ள  பிர ைஜக ேள!  
           இன்ைறத்தின ம்,  நான் இ கா ம் ஆண்  வந்த அேயாத்தி அரைச,  



 31

           விஸ்வாமித்திர  ம ஹ ாிஷிக்குத் 
            தான மாய்க் ெகா க்க  அவ ம் ெபற் க் ெகாண்ட ப யால், இனி அவ ேர 
            உங்க க்ெகல்லாம் அர ச ன், நீங்க ெளல்லாம் அவ ர  பிர ைஜக ேள. என  
            ஆட்சிக்குட்ப ட்  அடங்கி ந ட ந்த  ேபால் அவ ர  ஆட்சிக்குட்ப ட்  அட ங்கி 
            ந ட ந்  ச க ல  ைவப வ ங்க ைள ம் ெபற்  சுக மாக  நீ ழி கால ம் வாழ் ர்க ளாக !- 
            ம ஹ ாிஷி,அ ேயன் ெசய்ய  ேவண் ய  இன் ம் ஏேத  மி க்கிற  ேதா? 
 
    வி. இல்ைல-இனி நீ ந ம  ச ந்நிதான த்ைத விட்  ஏக லாம். 
 
    ஹ . த ங்க ள் சித்த ம் என் பாக்கிய ம். [ந ம ஸ்க ாித் ப் ேபாக ப் றப்ப  கிறான். ] 
 
    வி. ெபா  ெபா !ஹ ாிச்ச ந்திரா,உன்னிட ம் ஒன்  கூற  ம ற ந்ேதன். 
 
    ஹ . ஸ்வாமி,க ட்ட ைளையக் காத்  நிற்கிேறன். 
 
    வி. ஹாிச்சந்திரா, நீ என  ராஜ்யத்தின் எல்ைலக்குள் வாழலாகா . நீ இங்கி ந்தால், 
            என  பிரைஜக க்குள் ஏதாவ  கலகம் உண்டாயி ம் உண்டாகும். ஆகேவ 
            உன  மைனவி மக்கைள அைழத் க்ெகாண்  தாமதிக்காமல் என   
           ராஜ்யத்தின் எல்ைலைய விட்டகன்  ேபாகேவண் ம். 
 
    ஹ. உத்திர ப , உடேன றப்ப கிேறாம் - அ ேயன் இனி 
            விைடெபற் க்ெகாள்ளலாேமா? 
 
    வி. ெசய் அப்ப ேய - ஆயி ம் ஹாிச்சந்திரா, இப்ப வா? 
 
    ஹ. வந்ேதன். 
 
    வி. அரசர்க்குாிய இந்த ஆைடயாபரணங்கெளல்லாம் உனக்ேகனினி? அைவகைள 
            ெயல்லாம் கழற்றிக்ெகா த் வி . [ஹாிச்சந்திரன் அங்ஙனேம ெசய்கிறான். ] 
            உன் மைனவி மக்க ைடய அணி ஆைடகைள ம் என்னிடம் ஒப் வித்  
            விடேவண் ம், அைவகெளல்லாம் என்ைனச் ேசர்ந்தைவ. 
 
    ஹ. அப்ப ேய ெசய்கிேறன். 
 
    வி. அ தான் சாி, உங்க ைடய தற்கால நிைலைமக்குத் தக்கதான ஆைடகைள என் 
            பிரதம சிஷ்யனாகிய நக்ஷத்திேரசன் உங்க க்குக் ெகா ப்பான், அைதப் 
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            ெபற் க்ெகாண்  ேபாங்கள். 
 
    ஹ. தங்கள் அ க்கிரஹப்ப  - இனி எனக்கு உத்தர  தாேனா? 
 
    வி. ஆம். இனி ேபாகலாம் - அடடா! ஹாிச்சந்திரா! ஹாிச்சந்திரா! இப்ப  வா நீ! 
            ேமாசம் ெசய்வதில் நி ணன் நீ என்பைத இ வைரயில் நிைனத்ேதனில்ைல. 
            அவசரத்தில் ஒ  க்கியமான விஷயத்ைத அ டன் மறந்ேதன். – என  
            யாகத்திற்காக நீ ெகா க்க இைசந்த ெபா ள் எங்ேக? 
 
    ஹ. ஸ்வாமி; அந்தப் ெபான் எல்லாம் அப்ப ேய ஜாக்கிரைதயாக ெபாக்கசத்தில் 
            ஒ றமாக ைவக்கப்பட் க்கிற . 
 
    வி. ெபாக்கசத்தில்! யா ைடய ெபாக்கசத்தில்? என  ெபாக்கசத்தி ப்ப  
            என் ைடயதாகும், சற்  ன்பாக உன் அரைசஎல்லாம் எனக்கு நீ தானமாக 
            அளித்தேபா , அந்த அரசில் அப்ெபாக்கச ம் உட்பட்டதன்ேறா? ெபாக்கசம் 
            உட்பட் ந்தால் அதி ள்ள ெபா ம் உட்பட்டதன்ேறா? அந்த ெபான் 
            ெபா ள்* நீங்கலாக என்  கூறினாயில்ைலேய? ஆகேவ ஒ  வஸ் ைவ  
            இரண்  ைற நீ என்னமாகத்தானங் ெகா க்கலாம்? ஆகேவ நீ ன்   
            யாகத்திற்காக எனக்குக் ெகா க்க இைசந்த ெபா ைள என் ன்   
            ெகாணர்ந் ைவ ைவத் விட்  அப்பால் அ  எ த் ைவ! என்ைன இவ்வா   
           ேமாசம் ெசய்யலாெமன்றா எண்ணினாய்? அேட! ஹாிச்சந்திரா! 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, இைதப்பற்றி நான் இவ்வா  ேயாசிக்கவில்ைல. 
 
    வி. நீ ேயாசித்தாெலன்ன ேயாசிக்காவிட்டாெலன்ன? எனக்கதனாலாவ- 
            ெதான்றில்ைல. நீ அன்ைறத்தினம் நான் குறிப்பிட்ட ெபான்ைன எனக்குக் 
            ெகா க்க இைசந்தாயா இல்ைலயா? 
 
    ஹ. இைசந்த  உண்ைமேய. 
 
    வி. ஆனால் ன்  அப்ெபா ைளக் ெகாண் வந்  ெகா த்  விட் ப்ேபா. நீ  
            அைதக் ெகா க்கவில்ைல என்கிறாயா? 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, என் யி ள்ளள ம் அவ்வார்த்ைத என் வாயினின் ம் எப்ப  வ ம். 
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    வி. ஆனால் ெகா  அப்ெபா ைள. 
 
    ஹ. [ஒ  றமாக] க ணாநிதி! என்ைனக் காத்த ம் - ஸ்வாமி, அ ேயன்மீ  
            க ைணகூர்ந்  ஏதாவ  தக்கப  தவைண ெகா ப்பீராயின் அதற்குள் எக் 
            கஷ்டமாவ  பட்  அப்ெபா ைளச் ேசகாித்  உம்மிடம் ஒப் விக்கிேறன். 
 
    வி. உனக்குத் தவைண ெகா த்ெதன்ன பிரேயாஜனம்? தவைணக்குள் எப்ப  
            அத்தைன ெபா ள் ேசகாிக்கப் ேபாகிறாய்? 
 
    ஹ . எந்த  க ஷ்டமாவ  பட்  ெசான்ன வார்த்ைதையக் காப்பாற் கிேறன். 
 
    வி. ைகயில் காசுமில்லாத நீ,அவ்வள  ெபா ைளச் ேசகாிப்பெதவ்விதம்? ஒ  
            ேவைள பிட்ைச ெய க்கலாம் என்  பார்க்கிறாேயா?அப் ப ச் ெசய்வதாயி ம் 
            என  ராஜ்யத்தின் எல்ைலக்குள் ெசய்யலாகா . என் ைடய  ராஜ்யத்தி ள்ள 
            ெபா ெளல்லாம் எனக்குாித்தான , ஆகேவ என் ெபா ைளக்ெகாண்ேட என் 
            கடைன அைடப்பெதன்ப  அடா . 
 
    ஹ. ஆம் னிசிேரஷ்டேர, தங்கள் ராஜ்யத்தின் எல்ைலக்கு ெவளிேய ேபாய் 
            அப்ெபா ைள எவ்விதமாவ  ேத த் த கிேறன். 
 
    வி. ஆம். அதற்கு ஜாமீன் யார்? 
 
    ஹ. என் வார்த்ைதேய. 
 
    வி. ஒன் மில்லாத திவாலாகிய உன் வார்த்ைதைய நம்பி, உன்ைன என  
            ராஜ்யத்திற்கு ெவளிேய அ ப்பிவிட்டால், என் ெபான்ைன நான் எப்ெபா  
            காண்ப ? 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, தாங்கள் அதற்காகக் ெகாஞ்சேம ம் ஐய ற ேவண்டாம்.  
           தங்க ைடய ம ஷ்யன் யாைரயாவ  என் டன் தாம் அ ப்பி  
           ைவத்தால் அவனிடம் 
            தவைணப்ப  அப் ெபான்ைனக் ெகா த்த ப் கிேறன். 
 
    அ. அப்ப ேய ெசய்ேவாம் - ஆயி ம் - ஹாிச்சந்திரா, இத்தைன கஷ்டம் எல்லாம் நீ 
            ஏன் அ பவிக்கேவண் ம், என்  ேயாசிக்கிேறன். 
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    ஹ. ஸ்வாமி, அதற்குப் பார்த்தால் ஆகுேமா? எப்ப ம் ெசான்ன ெசால்ைல 
            நிைறேவற்றேவண்டாமா? அைதப் பார்க்கி ம் சந்ேதாஷமான ேவைல என்ன 
            இ க்கிற ? ஆகேவ அன்  கூர்ந்  என் டன் ஒ  ஆைள அ ப் ங்கள், 
            அ ேயன் உடேன றப்பட்  அந்த ேவைலைய க்க யத்னம் ெசய்ய 
            ஆவலாயி க்கிேறன். 
 
    வி. சாி! உனக்கு நலம் த ம் மார்க்கத்ைதக் ேகார உனக்ேக வி ப்பமில்லாவி ன், 
            அைத நான் கூ வாேனன் உன்னிடம்? - யார் அங்ேக, நக்ஷத்திேரசா? 
 
    ந. ஸ்வாமின்! 
 
    வி. இப்ப வா - ஹாிச்சந்திரா, இந்த பிராம்மணைன உன் டன் அ ப் கிேறன். 
            என்னிடம் எவ்வள  பய பக்தி டன் நடந்  ெகாள்வாேயா, அப்ப ேய  
           இவனிடம் நடந் ெகாண் , பதிைனந்  நாள் தவைணக்குள்ளாக எனக்குச்  
           ேசரேவண் ய ெபான்ைன ஒன் ம் குைறவின்றி ெகா த்த ப்பிவி .  
          என்ன ெசால் கிறாய்? 
 
    ஹ. அப்ப ேய ஸ்வாமி. 
 
    வி. ஆனால், இனி காலதாமதம் ெசய்யா  நீ றப்படலாம்; உடேன ேபாய் உன் 
            மைனவி மக்கைளத் ாிதப்ப த் . இேதா என் பிரதம சிஷ்யனாகிய 
            நட்சத்திேரச க்கு உங்கைள இப்பதிைனந்  நாட்கள் வைரயில் காப்பதற்குத் 
            தக்க த்திமதிகைளச் ெசால்  அ ப் கிேறன் உன  பின்னால். இனி நீ  
           விைட  ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 
 
    ஹ. மகாிஷி. அ ேயன் ஹாிச்சந்திரன் நமஸ்காிக்கின்ேறன். என  கைடசி 
            ேவண் ேகாள் - எல்லாமறிந்த தங்க க்கு ெதாியாததல்ல, ஆயி ம்  
            கூ கிேறன் மன்னிக்க ம். இந் நாட் ன் பிரைஜகைளெயல்லாம் தங்கள்  
           குழந்ைதகைளப் ேபால் க ைண டன் காத்த ளேவண் ம் தாம். 
 
    வி. அப்ப ேய ெசய்ேவாம், அஞ்சாேத ேபா! 
 
    ஹ. தன்யனாேனன்! விைடெபற் க் ெகாள் கிேறன். [வணங்கி ேபாகிறான்; 
            சத்தியகீர்த்தி த யமந்திாிகள் தலாேனார் அவைனப்பின் ெதாடரப் 
            பார்க்கின்றனர். ] 
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    வி. ஓேஹா! சத்தியகீர்த்தி! மந்திாிகள் த ேயாேர! எல்ேலா ம் வா ங்கள் இப்ப ! 
            நீங்கள் எல்ேலா ம் ஹாிச்சந்திர டன் ேபாய்விட்டால் நான் தன்னந்தனியாக 
            இங்கு தவிப்பேதா? அவன் பின்னால் நீங்கள் ஒ வ ம் ேபாகக்கூடாெதன்ப  
            என் ைடய ஆக்கிைன! அைத மீறி நடக்கப் ேபாகிறீர்கள் பத்திரம்! 
 
    சத். ஸ்வாமி, தங்கள் கட்டைளப்ப ேய; ஆயி ம் அவைர இப்பட்டணத்தின் எல்ைல 
            வைரயிலாவ  வழி விட்  வ ம்ப  எம்மீ  க ைண கூர்ந்  உத்தரவளிக்க 
            ேவண் ம். 
 
    வி. அப்ப ேய ெசய் ங்கள் ேபாங்கள்! அதற்கப் றம் ஒ  அ ம் எ த்  
            ைவக்கக்கூடா . 
 
    சத். தங்கள் கட்டைளப்ப . [நட்சத்திேரசன் தவிர மற்ெறல்ேலா ம் ேபாகிறார்கள். ] 
 
    ந. நிரம்ப சாி! 
 
    வி. என்ன அப்ப  ெசால் கிறாய்? 
 
    ந. ேவெறன்ன ெசால்வதற்கி க்கிற ? 
 
    வி. உனக்கு நான் ெகாஞ்சம் கஷ்டம் ெகா க்க ேவண் யி க்கிறெதன்  
            நிைனக்கிேறன். 
 
    ந. நா ம் அப்ப த்தான் நிைனக்கிேறன். 
 
    வி. என்ன? ஏதாவ  ெஜயம் உண்டாகுெமன்  நிைனக்கிறாயா? 
 
    ந. ெஜயத்திற்கு சந்ேதகெமன்ன? உங்க க்குச் சந்ேதகேம ேவண்டாம். 
 
    வி. ெஜய ண்டாகுெமன்  நீ எண் வைதக் ேகட்க மிக ம்  
          சந்ேதாஷமாயி க்கிற . 
 
    ந. எண் வதாவ ? எனக்கு சந்ேதகேமயில்ைலேய? 
 
    வி. எைதப்பற்றி? 
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    ந. ெஜயம் உண்டாகும் வசிஷ்ட க்ெகன்பைதப்பற்றி! 
 
    வி. வசிஷ்ட க்கா! 
 
    ந. ேவ  யா க்ெகன்  நிைனத்தீர்? உமக்கு ெஜய ண்டாகுெமன்  உம  
            கனவி ம் எண்ணேவண்டாம். 
 
    வி. அ  ஏன் அப்ப ? 
 
    ந. ஹாிச்சந்திரன் குணம் அப்ப . 
 
    வி. ஆயி ம் - ஏன்* பார்க்கிேறன். 
 
    ந. நா ம் - பார்க்கப் ேபாகிேறன். 
 
    வி. ண்வாதம் ஒ றமி க்கட் ம் - இப்ெபா  ஹாிச்சந்திரைனப் பின் 
            ெதாடர்கிறாயா? 
 
    ந. அதற்குத் தைடெயன்ன, அப்ெபா ேத ஆகட் ம் என்  ஒப் க்ெகாண்ேடேன? – 
            இதில் அ வள ம் பிரேயாஜனமில்ைல என்  நன்றாயறிந்தேபாதி ம். 
 
    வி. சாி, காலதாமதம் ெசய்யா  உடேன றப்ப . இ ேவ என் கட்டைள. அந்த 
            ஹாிச்சந்திரைன ம் அவன  மைனவிைய ம் ைமந்தைன ம் கண ம் விடா  
            கஷ்டதிற்குள்ளாக்கு அவன் வாயினின் ம் எவ்விதத்திலாவ  ஒ  அசத்திய 
            ெமாழி வ ம்ப ச் ெசய். அவ க்குக் ெகா க்கிேறெனன்  சபதம் ெசய்த என் 
            பாதி தவப் பயைன உனக்கு அளிக்கின்ேறன். 
 
    ந. ஆமாம், இந்த பாபத்ைதெயல்லாம் ஆர் ெப வ ? 
 
    வி. அதற்ெகல்லாம் அஞ்சாேத, நானி க்கிேறன் - உயி க்கு ஹானி வ ம்ப  
            மாத்திரம் ெசய்யா , அைத விட் , ேவ  என்ன ெசய்தேபாதி ம் ெசய், அந்த 
            பாபத்திற்கு நான் உத்தரவாதம். 
 
    ந. எனக்ெகா  சந்ேதகம் - க ணாநிதி என்  உம்ைம ஹாிச்சந்திரன் அைழத்தானா? 
            அப்ப  அைழத்தி ந்தால், ஹாிச்சந்திரன் ெபாய் ேபசிவிட்டான் என்  
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            வசிஷ்டாிடம் கூறி, பந்தயத்ைதத்தாம் ெஜயித்ததாகச் ெசால் ம்; நான் அதற்கு 
            சாட்சி வ கிேறன்! 
 
    வி. விைளயாடாேத! - கட்டைளயிடேவண் ய  என் பாரம், அைத 
            நிைறேவற்றேவண் ய  உன் பாரம். 
 
    ந. வாஸ்தவம் - நான் உமக்குச் ெசால்லேவண் ய ம் என் பாரம். 
 
    வி. என்னெவன் ? 
 
    ந. நீர் ேதால்வியைடயப் ேபாகிறீர் என் . 
 
    வி. பாப்ேபாம் அைத! - உன் ேவைலையப்பார். இப்ெபா  ணாகக் காலம் 
            கழிக்கின்றாய் இங்ேக. 
 
    ந. அங்ேக ேபாய் இன் ம் அதிகமாகக் கழிக்கப்ேபாகிேறேன ணாக. 
 
    வி. சாி, நான் கூறிய  ஞாபக மி க்கட் ம். 
 
    ந. நான் கூறிய ம் ஞாபக மி க்கட் ம் [ேபாகிறான். ] 
 
    வி. என்ன எதிர்த் ப் ேபசியேபாதி ம், நட்சத்திேரசன் தன்னா யன்ற அள  
            யன்ேற பார்ப்பான்! ஆயி ம் இ வைரயில் என் சூழ்ச்சிகெளல்லாம் ஒன் ம் 
            ப ப்பதாகக் காேணாம். கம் ேகாணா  தன  ராஜ்ய வ ம் தானமாகக் 
            ெகா த்தவன், எதற்கு அஞ்சப் ேபாகிறான். இனி? ஆயி ம் என  

யற்சிையக் 
            ைகவிடலாகா . அந்தக் கடைன எப்ப  தீர்க்கிறாேனா பார்க்கிேறன். அந்த 
            வசிஷ்டர் ன்னிைலயில் நான் ேதாற்றதாக ஒப் க்ெகாள்வேதா? - அ தவிர 
            ேவெறைத ம் ெசய்யத் ணிேவன்! [ேபாகிறார். ] 
 
    காட்சி கிற . 
    ----------------- 
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நான்காம் காட்சி. 
 
    இடம் - அேயாத்தியின் எல்ைலப் றம். 
 
    ஹாிச்சந்திரன், சந்திரமதி, ேதவதாசன் அற்ப உைடயணிந்  வ கின்றனர். 
சத்தியகீர்த்தி த ய மந்திாிப் பிரதானிகள், நகரமாந்தர், அ தவண்ணம் பின் 
ெதாடர்கின்றனர். 
 
    ஜனங்கள். எம்மிைறேய! எம்மிைறேய! நாங்கள் இப் பா ம் நாட் ல் இனி இ க்க 
            மாட்ேடாம்! இ க்கமாட்ேடாம்! நாங்க ம் உங்க டன் வந்  வி கிேறாம்! 
            வந்  வி கிேறாம்! 
 
    ஹ. அப்பா, நண்பர்கேள, அ  நியாயமல்ல! உமதரசனாகிய விஸ்வாமித்திரர், 
            உங்க க்ெகல்லாம் இந் நாெடல்ைல வைரயில் ெசன்  வழிவிட்   
            வரலாெமன்  உத்தரவளித்தி க்கிறார். அந்த கட்டைளைய நீங்கள் மீறி  
            நடப்ப  தர்மமல்ல. இேதா, இந்நாட்ெடல்ைலக்கு வந் விட்ேடாம் - ஆகேவ  
            நீங்கெளல்லாம் தய ெசய்  தி ம்பிப் ேபாங்கள் - அப்பா, சத்தியகீர்த்தி,  
           இவர்கைளெயல்லாம் அைழத் ச் ெசல் நீ. 
 
    ஜன. அந்ேதா! அந்ேதா! தாய் தந்ைதயைரப்ேபால எம்ைமக் காத்  ரட்சித்த உம்ைம 
            விட்  நாங்கள் எப்ப  பிாிந்  ேபாேவாம்! எப்ப  பிாிந்  ேபாேவாம்! 
 
    ந. நண்பர்கேள, க்கப்படாதீர்கள், விஸ்வாமித்திரமகாிஷி அரசராயி ந்தவர். 
            பிரைஜகைளப் காப்ப  அவர் அறியாத விஷயமன்  ஆகேவ இனி நீங்கள் 
            விைடெபற்  ெகாள் ங்கள். 
 
    வர்*. [ஹாிச்சந்திரன் பாதம் பணிந் ] அண்ணேல! அண்ணேல! நாங்கள் 
            விைடப்ெபற் க் ெகாள் கிேறாம்! உம  தி க தாிசனம் இனி எங்க க்கு 
            என்  கிட் ேமா. 
 
    ஸ்திாீகள். [சந்திரமதிையப் பணிந் ] தாேய! தாேய! எங்கைளக் காப்பாற் வார் 
            யாாினி? எங்கைளக் காப்பாற் வார் யாாினி? உம்ேமா  இந்த ராஜ்ய லட்சுமி 
            ேபாய் வி கிறேத! ேபாய் வி கிறேத! 
 
    சி வர்கள். அப்பா! ேதவதாசா! ேதவதாசா! ேபாய் வ கிறாயா! ேபாய் வ கிறாயா! 
 
    ேத. உம் - வர்ேரன். 
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    சத். [ஹாிச்சந்திரன் பாதத்தில் ழ்ந்  கதறிய ] அண்ணேல! நா ம் 
            உங்கைளப்பிாிய ேநர்ந்தேத! ேநர்ந்தேத! என் பாவிக் கண்களால் உம  பாதார 
            விந்ைதகைள ம ப  எப்ெபா  பார்க்கப் ேபாகிேறேனா? 
 
    ஹ. சத்தியகீர்த்தி, எல்லா ணர்ந்த நீேய இப்ப  க்கப்படலாேமா? 
            மற்றவர்க க்ெகல்லாம் த்திமதி கூறி அவர்கைளத்ேதற்றி அைழத் ச் 
            ெசல்லேவண் ய  உன்ைனப்ேபான்ற விேவகியி ைடய கடைமயன்ேறா? 
            அப்பா, ஏன் வ ந் கிறாய்? வ வ  வந்ேத தீ ம், அதற்கு வ ந்தியாவேதன்? 
            எ ந்தி . [ைகெகா த் ெத ப் கிறான். ] நண்பர்கேள, ேநரமாகிற . இனி 
            எனக்கு விைட ெகா ங்கள்! – [ைககூப்பி வணங்கி] இ வைரயி ம் ெதாிந் ம் 
            ெதாியாம ம் ஏேத ம் உமக்கு நாங்கள் பிைழ ெசய்தி ந்தால் அதற்காக 
            மன்னிப்  ேகட்கிேறாம் - எங்க க்கு விைட ெகா ங்கள். 
 
    ஜன. ேபாய்வா ங்கள்! ேபாய்வா ங்கள்! சீக்கிரம் சுகமாய் வந்  ேசர் ர்களாக – 
            உம் ைடய ராஜ்யத்திற்கு! [கண்ணீ டன் பிாிகின்றனர். ] என்ன ஹாிச்சந்திரா! 
            க்கப்ப கிறாேய; இவ்வள  யரேமன் உனக்கு? இந்த ராஜ்யம் உனக்கு 
            ம ப ம் ேவண் ெமன்றால், ஒ  வார்த்ைத ெசால், னிவாிடம் ெசால்  
            உனக்குக் ெகா க்கும்ப  ெசய்கிேறன். - இதற்காக இவ்வள  
            யரப்ப வாேனன்? 
 
    ஹ. ஸ்வாமி இந்த ராஜ்யத்திற்காக நான் க்கப்படவில்ைல. இ  எனக் கினி 
            என்னத்திற்கு? ெகா த்த  ெகா த்தேத! - இதற்காக நான் க்கப்படவில்ைல. 
            இத்தைன ஜனங்க ம் நமக்காகத் க்கப்ப கிறார்கேள! என்  எண்ணி 
            வ ந்திேனன்; ேவெறான் மில்ைல ஸ்வாமி. 
 
    ந. ஆனால் இங்ேகேய இ ந் வி கிற தாேன? விஸ்வாமித்திர க்குத் 
            ெதாியப்ேபாகிறதா? நான் ஒன் ம் அவாிடம் ெசால்லவில்ைல. – பணத்திற்கு 
            ேவண் ெமன்றால். - 
 
    ஹ . ஸ்வாமி! ஸ்வாமி! உங்க ைள மிக ம் ேவண் க் ெகாள் கிேறன்.  
           இம்மாதிாியான வார்த்ைதகள் தாங்கள் என்னிடம் கூறாதி க்க ேவண் ம்.  
            நான் அச த்தியத் திற்கு என் ம் ஆளாக மாட்ேடன் என்  உ தியாய் நம் ம். 
 
    ந. ஆனால் உன் இஷ்டம். ஏேதா உன் மைனவி மக்கேளா  கஷ்டப்ப கிறாேய 
            என்  பாிந்  இவ்வார்த்ைதையச் ெசான்ேனன். பிறகு உன் இஷ்டம் – 
            றப்ப ேவா மினி, காலதாமதமாகிற . 
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    ேதவ. அண்ணா, நாம் வரேவண் ய இடத்திற்கு வந் விட்ேடாமா? 
 
    ஹ. ஈசேன! ஜகதீசா! 
 
    ந. கஷ்டம்! கஷ்டம்! ெசான்னால் ேகளாவிட்டால் - உன் பா ! றப்ப ங்கள். 
 
    ச. அேயாத்யா ேதவிேய! நமஸ்காிக்கிேறாம்! விைடெபற் க் ெகாள் கிேறாம்! 
[எல்ேலா ம் ேபாகிறார்கள். ] 
 
    காட்சி கிற . – 
    ---------- 
 

ஐந்தாம் காட்சி. 
 
    இடம் - காசிையச் சார்ந்த ஓர் கா . 
 
    ஹாிச்சந்திரன், சந்திரமதி, ேதவதாசன், நட்சத்திேரசன், வ கிறார்கள். 
 
    ச. பிராணநாதா, நாம் எப்ெபா  காசி நகரம் ேபாய்ச் ேசர்ேவாேமா? என் கால்கள் 
            ேசார்கின்றன. நிற்ப ம் எனக்குக் கஷ்டமாயி க்கிற  – இேதா பா ம், நம  
            கண்மணி ேதவதாசன் பசியால் கைளப் ற்  வ ந் கிறான். 
 
    ேதவ. ஆம் அண்ணா, எனக்கு மிக ம் பசியாயி க்கிற , எனக்கும் அம்மா க்கும் 
            ஏதாவ  ெகாண் வந்  ெகா ங்கள் சிக்க. 
 
    ஹ. அந்ேதா! இந்த கானகத்தில் எனக்ெகன்ன அகப்படப் ேபாகிற ! - 
 
    ந. ஹாிச்சந்திரா, இங்ேக வா இப்ப ! என்ன ெசய் ெகாண் க்கிறா யங்ேக உன் 
            மைனவி மக்க டன்? இனி ேமல் இந்த கைதெயல்லாம் உதவா . இந்தப் 
            பதினான்கு நாட்களாக, கற  ற  என் ம் பாராமல், காட்  மி கங்கைள ம் 
            பாராமல், கானகம் கானகமாகக் கடக்கச் ெசய்தாய், ேம  பர்வதம் ேபான்ற 
            மைலகளின் மீெதல்லாம் ஏறச் ெசய்தாய், அதி தீவரமாய் ஓ ம் ஆ கைள 
            ெயல்லாம் தாண்டச் ெசய்தாய். இவ்வள  நான் கஷ்டப்பட்டதின் பலன், 
            எள்ளள ம் காேணாம். நீ ெகா ப்பதாகக் கூறிய பணத்தில் அைர  
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            ைபசாைவ ம் கண்ேட னில்ைல. இந்த இடத்ைதவிட்  நான் ஒ  அ வள ம்  
            நகரமாட்ேடன். எப்ப யாவ  பணத்ைதக் ெகாண் வந்  என் ன்பாக ைவ,  
            இல்லாவிட்டால் உன்னால் யா  என்  ெசால் வி , நான் உடேன  
           தி ம்பிப் ேபாய் விஸ்வாமித்திராிடம் அவன் ெகா க்கமாட்ேடன் என்   
           ெசால் கிறாெனனக் கூறி வி கிேறன். 
 
    ஹ. ேவதியேர, என் மீ  ெகாஞ்சம் இரக்கம் ைவ ம்; நான் குறித்த தவைணக்கு 
            இன் ம் ஒ  தினம் இ க்கிற . காட் ல் ெகாஞ்ச ரம் கடந்   
            ெசல்ேவாமாயின் காசிைய யைடேவாம். இன் ம் ெகாஞ்சம் சிரமப்பட்   
           எங்க டன் வ ராகில், நாைளத்தினம் னிவ க்குக் ெகா க்கேவண் ய  
           ெபா ைள ற்றி ம் ெகா த்  வி கிேறன். 
 
    ந. இ வைரயி ம் உங்கள் பின்னால் அைலந்த  ேபாதா , இன் ம் ெகாஞ்சம் 
            அைலயேவண் மா? அ  யேவ யா . இவ்விடமி ந்  ஒ  அ ம் 
            எ த்  ைவக்கமாட்ேடன். எனக்குச் ேசரேவண் ய பணத்ைத என் ன்பாக நீ 
            ைவக்குமள ம் இவ்விடம் விட் ப் ெபயேரன். 
 
    ேதவ. அம்மா! அண்ணா! என் கால் எல்லாம் ெகாதிக்கிற ! ெகாதிக்கிற ! 
 
    ச. பிராணநாதா, அேதா நிற்கும் அம்மரத்தின் நிழ ல் தாம் ேபாய்த் தங்கலாகாதா 
            சிறி  ெபா ? இக்கட்டாந் தைர ெகாதிக்கிற , சூாிய பகவா ம் உச்சியில் 
            ெகா த் கிறார், என் கால்கேள தாளவில்ைலேய – நம  குழந்ைத - 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, அேதா அந்த நிழ ல் ேபாய்த் தங்கி ெகாஞ்சம் இைளப்பா ேவாமா? 
 
    ந. அெதல்லாம் யா ! இந்த இடத்ைத விட்  நகர மாட்ேடன்; இவ்விடம் எனக்கு 
            ச க்கியமாகத்தானி க்கிற , என்ைன இங்ேக தனிேய விட் விட்  நீங்கள் 
            எல்லாம் ஓ ேபாகப் பார்க்கிறீர்களா என்ன? 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, அப்ப ப்பட்ட எண்ணம் அ ேய க் ெகான்  மில்ைல. இந்த என  
            ேவண் ேகா க்கு தையெசய்  இரங்கும். இவள் ஸ்திாீ ஜாதி, இவன்  
           அறியாப் பாலகன், இவர்களால் இச் சு ைக ம் ெவப்ப ம் தாங்க  
           யவில்ைல. 
 
    ந. தாங்க யாமற்ேபானா ெலனக்ெகன்ன? நீ மாத்திரம் ெசான்ன ெசால் 
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            தவறலாகா ெதன்கிறாேய, இவ்விடம் விட் ப் ெபயரமாட்ேடன் என்  நான் 
            ெசான்ன ெசால்ைல நான் ஏன் தவற ேவண் ம் இவர்க க்காக? என்  
            பணத்ைதக் ெகாண் வந்  எண்ணி ைவ இப்ப , நான் எ ந்  வ கிேறன். 
 
    ேதவ. அம்மா! - அண்ணா! - பசி! பசி! [ ர்ச்ைசயாகிறான்] 
 
    ச. பிராணநாதா! நம  குழந்ைத பசியால் ர்ச்ைசயானான்! நா ம் 
            ர்ைசயாேவன்ேபா க்கிற ! என்ைனச் சற்ேற தாங்கும் - தாங்கும்! 
[ஹாிச்சந்திரன் அவைளத் தாங்க விைரகிறான். ] 
 
    ந. ஹாிச்சந்திரா! ஹாிச்சந்திரா! வா இப்ப ! வா இப்ப ! என் கால் எல்லாம்  
           சு கிற !  சு கிற ! க்கு! க்கு என்ைன! - 
 
    ஹ. இேதா வந்ேதன் ஸ்வாமி! [நட்சத்திேரசனிடம் ேபாகிறான். ] 
 
    ந. என்னால் எ ந்தி க்க ம் யவில்ைல, என்ைன அப்ப ேய க்கிக்ெகாண்  
            ேபாய் அந்த நிழ ல் ைவ. என்ன உன் ெபண்சாதி பிள்ைளகைளப் 
            பார்த் க்ெகாண்  நிற்கிறாேய! அவர்க க்குத் ெதாி ம் அவர்கைளப் 
            பா காத் க்ெகாள்ள. ஏைழ பிராம்மணனாகிய என்ைனக் காப்பாற் வ  தான் 
            உன  தற் கடன். [ஹாிச்சந்திரன் நட்சத்திேரேசைனத் க்கிக்ெகாண்   
           ேபாய் மர நிழ ல் ைவத் விட்  சந்திரமதி இ க்குமிடம் வ கிறான். ] 
 
    ஹ. அந்ேதா! என் காத க்கும் காதல க்கும் இக் கதி வாய்க்கேவண் மா? 
[ேதவதாசைன எ த் த் ேதாள் மீ  சாத்திக்ெகாண் ,சந்திரமதி கத்தில் கற்ேறழ தன் 
ேமலாைடயால் விசுகிறான். ] 
 
    ச. [ ர்ச்ைச ெதளிந் ] பிராணநாதா! உங்க க்கு நான் எவ்வள  கஷ்டம் 
            ெகா க்கிேறன்! - ெகாஞ்சம் ஜலம் ெகாண் வர மா? என் நா உலர்ந்  
            ேபாகிற . - குழந்ைதயின் கத்தில் ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெதளிப்ேபாமாயின் 
            அவ ம் ர்ச்ைச ெதளிவான். அவன் கத்ைதப் பா ம் என்ன ெவ த் க் 
            காட் கிற ! 
 
    ந. ஹாிச்சந்திரா! என்ன சல்லாபமாய்ப் ேபசிெகாண் க்கிறா யங்ேக உன் 
            மைனவி டன்? வா இப்ப  சீக்கிரம். 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, இேதா வ கிேறன். - சந்திரமதி, ெகாஞ்சம் ெபா த் க்ெகாள். 
            அேதா, அந்த நிழ  ன கிற் ெசல்ேவாம் த ல். பிறகு, இக் ேகாரமான 
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            கானகத்தில் எங்காவ  ஜலம் இ ந்தால் ெகாண் வந்  த கிேறன். 
 
    ச. நாதா! நாதா! நமக்கு இப்ப ப்பட்ட கதி ம் வாய்க்க ேவண் மா! 
    [கண்ணீர் வி கிறாள். ] 
 
    ஹ. கண்மணி, கண்ணீர் விட் க் கலங்கிடாேத. நம்மா லாவெதன்ன இ க்கிற  
            இந்நாநிலத்தில்? யா  மவன் ெசயெலன்  உ தியாய் நம்பி, என்ன கஷ்டம் 
            ேநர்ந்த ேபாதி ம், நம  நன்ைமயின் ெபா ட்ேட அவ்வா  நடத் கிறார் 
            பரேமஸ்வரன் என் , நிச்சயமான த்தி ைடயவர்களா யி த்தல் ேவண் ம்  
            நாம்.  நாம் இ வைரயில் அ பவித்த கஷ்டங்கெளல்லாம் இனிேமல் நமக்கு 
            ேநரவி க்கிற கஷ்டங்கைள அ பவிப்பதற்கு வழி காட் கின்றன வல்லவா? 
            ஆகேவ ைதாியத்ைதக் ைகவிடாேத. நம்ைமப் பைடத்தவர் அறிவார் எ  நமக்கு 
            நன்ைமயானெதன் . இக் கஷ்டங்கைள ெயல்லாம் நாம் அ பவிப்ப , நாம் 
            ன் ஜன்மங்களிற் ெசய்த பாப பாிகாரத்தின் ெபா ட்டா யி க்கலாம். அவர் 
            தி ளத்ைத அறிந்தார் யார்? ஆகேவ ெமல்ல நடந்  வா. இன் ம் ெகாஞ்சம் 
            ரம் ெசல்ேவாமாயின் காசிைய யைடேவாம். காட் த் தீயினின் ம்  
            தப்பிேனாம், க ம் தத்தின் ைகயினின் ம் பிைழத்ேதாம், க வாய் த ய  
           மி கங்களின் வாயினின் ம் உய்ந்ேதாம். இக் கஷ்டங்கைள ெயல்லாம்  
           நீக்கிய ளிய ஈசன் மற்றைவகளினின் ம் நம்ைமக் காத்திட மனம் ைவயாரா?  
           ஆகேவ மனைத ைதாியப்ப த்திக்ெகாள். 
 
    ந. ஒ! ஹாிச்சந்திரா! இந்த ரம் நடந்  வ வதற்கு இத்தைன காலமா? நிலவில் 
            ஒய்யாரமாய் நடப்ப ேபால் நடந்  வ கிறாேய! - வா விைரந் . –  
            ஹாிச்சந்திரா, உடேன ேபாய் எனக்குக் கு க்க ஜல ம், சிக்க ஏதாவ   
            கனிவர்க்க ம் ெகாண் வா. பசியால் கைளத் ப் ேபாகிேறன். நா லர்ந்   
          ேபாகிற ! சீக்கிரம்!  சீக்கிரம்! 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, அப்ப ேய ஆகட் ம், கூ ய சீக்கிரத்தில் வ கிேறன். 
    [ேதவதாசைனச் சந்திரமதியிடம் ெகா த் விட்  விைரந்  ேபாகிறான். ] 
 
    ேதவ. [ ர்ச்ைச ெதளிந் ] அம்மா! - பசி! - பசி! 
 
    ச. கண்ேண, ேதவதாசா, என் கண்மணிேய, ெகாஞ்சம் ெபா  அண்ணா உண  
            ெகாண் வரப் ேபாயி க்கிறார். சீக்கிரம் வந்  வி வார் - கண்மணி! உன் 
            தைலவிதி ம் இப்ப யி ந்ததா? மன்னர் மன்ன க்குப் தல்வனாய்ப்  
           பிறந் ம், மண்ணினில் எல்லாச் ெசல்வங்கைள மிழந் , கா   
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          மைலகெளல்லாம் கால் ேநாகக் கடந்  ெசன் , க ம் பசியால் கைளப் ற் ,  
          கட்டாந்தைரயிற் ப த் க் கிடக்கும்ப  உன் தைலயில் பிரம்மேதவன்  
          வைரந்தாேனா? கண்ேண! கண்ேண! 
          என்ெபா ட்  நான் வ ந்தவில்ைல, பசி பசிெயன்  பரேதசிையப்ேபால் 
            பாிதபிக்கும் பாலன் உன் கத்ைதப் பார்த்  நான் எப்ப யடா சகிப்ேபன் 
            பல்ேகா  ெபயர்க ைடய பசிைய ஆற் ம்ப யான ஸ்திதியி ந்த நாங்கள், 
            பாலன் ஒ வனாகிய உன் பசிைய ஆற் தற்கு அசக்தர்களா யி க்கிேறாேம! 
            பரேமஸ்வரா! பரேமஸ்வரா! பாாினில் எங்கைளப்ேபான்ற 
            ெதௗர்ப்பாக்கியசா க ம் இ க்கிறார்கேளா? 
 
    ந. ஆ! பரேமஸ்வரா! பரேமஸ்வரா! என்ைனப் பார்க்கி ம் 
            ெதௗர்ப்பாக்கியசா யாகிய பிராமண ம் இப் மண்டலத்தில்  
            இ க்கிறாேனா? 
            அகத்தில் உட்கார்ந்  ெகாண் , அ சுைவ ண் ைய ஆ ேவைள ேபாஜனம் 
            ெசய்  ெகாண் , எல்ேலா ம் என் தாள் பணிந்  தட்சிைண ெகா க்க அைதப் 
            ெபற் க்ெகாண் , சுகமா யி ந்த நான், இந்தப் பாவிகைளப் பின் ெதாடர்ந் , 
            பசியால் வ ந்தி, பரேதசிையப்ேபால் பாிதபிக்கலாேனேன! ஒ  கஷ்டமா 
            ப த்தினார்கள் என்ைன? அக்னியாற்றில் அமிழ்த்தப் பார்த்தார்கள், வன 
            விலங்குகளின் ைகயிற் சிக்கச் ெசய்தார்கள், தத்தின் வாய்க்கு 
            இைரயாக்கினார்கள். இந்த பதினான்கு தின ம் நான் பட்ட கஷ்டமி க்கிறேத, 
            அந்த பகவா க்குத்தான் ெதாி ம்! இந்த கஷ்டங்கைளெயல்லாம் கூட நான் 
            கவனிக்கமாட்ேடன்! ஒ  ேவைளயாவ  நல்ல சாப்பா  உண்டா? ஒ   
            சிரார்த்த ேபாஜனமாவ  கிைடத்ததா? பால் பாயசத் டன் பிரமான்ன*  
           ேபாஜனம் சித்த நான், பட் னியால் வதங்கி வற்றலா லர்ந் , காற்றாய்ப்  
            பறக்கின்ேறேன! ஒ  ேவைளக்கு, ஒ  ைச ெநய். இரண் ப  பால், ன்   
           க்குக் ேகா ைமக்கு குைறயாமல் சாப்பிட் க் ெகாண் ந்த நான், காட் ல்  
           உலர்ந்த ச குகைள உண்  கசம் த் தண்ணீைரக் கு க்கேவண்  வந்தேத  
           இந்த பா ம்* பதினான்கு தினங்களாக, ஒ  சீப்  வாைழப் பழம், ஒ   
           அன்னாசிப்பழம், ஒ  பலாப்பழம், ஒ  பத்  மாம்பழம், எைதயாவ  என் பாவி  
           கண்களால் கனவிலாவ  கண்ேடனில்ைலேய*! என்ன ெதௗர்ப்பாக்கியசா !  
           என்ன ெதௗர்ப்பாக்கியசா ! 
            இப்ப ம் என் தைலயில் எ திைவப்பானா அந்த ஈஸ்வரன்? - இத்தைன 
            கஷ்டப்பட் ம் இதனால் ஏதாவ  பலன் உண்டா? அ ம் கிைடயா . இந்தப் 
            பாழாய்ப்ேபான ஹாிச்சந்திரன் ெகா ப்பதாக ஒப் க்ெகாண்ட பணத்ைத 
            ெயன்னேமா நான் பார்க்க ேபாகிறதில்ைல. 
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    ேதவ. ஏைனயா என் அண்ணாைவத் திட் கிறார்கள்? 
 
    ந. நீ யாரடா என்ைனக் ேகட்பதற்கு? இவ்வள  சி  பய க்கு எவ்வள  ெபாிய 
            வாய்! இன்ெனா  வார்த்ைதப் ேபசினால் உன்ைனப் பிய்த் வி ேவன்* 
 
    ேதவ. ஏன். நான் என்ன தப்பிதம் ெசய்ேதைனயா? 
 
    ச. கண்ேண, ேபசாம . அவ க்குக் ேகாபம் வ ம்ப  ெசய்யாேத. - ஸ்வாமி, 
            அந்தணேர, எங்கள் மீ  உமக்கு ஏன் இரக்கெமன்பதில்லாம க்கிற ? இ  
            வைரயில் நாங்கள் அ பவித்  வந்த கஷ்டங்கைள ெயல்லாம் தாங்கள் ேநாிற் 
            பார்த்  வந் ம், எங்கள் மீ  பாிதாபப்பட்  ஒ  வார்த்ைதேய ம் பட்சமாய்ப் 
            பகரவில்ைலேய, நாங்கள் உமக்கு என்ன பாபமிைழத்ேதாம்? 
 
    ந. என்ன பாப மிைழத்தீர்களா? என்ைனப் பட் னியால் வைதக்கப் 
            பார்க்கவில்ைலயா? அக்னியால் ெகா த்தப் பார்க்கவில்ைலயா? ஆற்றில் 
            அமிழ்த்தப் பார்க்கவில்ைலயா? தத்திற் கிைரயாக்கப் பார்க்கவில்ைலயா?  
           க ம் வாயிற் சிக்கச்ெசய்யவில்ைலயா? அப்பா! – ச்சுத்  
           திண கிறெதனக்கு, நீங்களிைழத்த பாபங்கைளெயல்லாம் ெசால்வெதன்றால்! - 
 
    ச. பிராம்மேணாத்தமேர, தாங்கள் அவ்வா  ெசால்லலாகா . ஆபத் கள் 
            ேநாிட்டெபா ெதல்லாம், த ல் தங்கைளப் பா காத்த பிறேக, எங்கைளப் 
            பா காக்க நாங்கள் பிரயத்தனப்பட்ட , தங்கள் மனதிற்கு நன்றாய்த் ெதாி ம். 
- 
 
    [ஹாிச்சந்திரன் ெகாஞ்சம் கனிவர்க்கத்ைத ம் தண்ணீைர ம் ெகாண்  வ கிறான்]. 
 
    ேதவ. அண்ணா! அண்ணா! அந்த பழத்ைதக் ெகா ங்கள்! பழத்ைதக் ெகா ங்கள்! 
 
    ந. ெபா  ஹாிச்சந்திரா! அந்த பழத்ைதெயல்லாம் ன்  என்னிடம் ைவ – 
            மற்றவர்கள் எல்ேலா க்கும் ன்பாக பிராம்மணன் சித் ப் 
            பசியாரேவண் ெமன்கிற நீதி உனக்குத் ெதாியாதா? 
 
    [பழங்கைள ெயல்லாம் வாங்கி ைவத் க்ெகாண்  விைரவாகத் தின்கிறான். ] 
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    ச. ஸ்வாமி! குழந்ைத மிக ம் பசிேயா க்கிறான் கைளத் ப் ேபாகிறான். 
            அவன்மீ  க ைணகூர்ந்  ஒ  கனி மாத்திரம் அவ க்கு தய  பண் ங்கள்! 
            ஸ்வாமி! ஸ்வாமி! - 
 
    ந. அெதல்லாம் உதவா , நான் பசியால் ெசத் ப் ேபாகிேறன்! என் பசி 
            பத்திெலா பங்கு கூட தீரவில்ைல. அவ க்ெகன்ன, யார்  
            ேவண் ெமன்றா ம் உண  ெகா ப்பார்கள்; அநாைதயான எனக்கு யார்  
            ெகா ப்பார்கள்? இந்தா, இதில் ெகாஞ்சம் தண்ணீர் இ க்கிற  அைதக்  
           கு த்  கைளதீரச் ெசால் - க்குப்பயல்! என்ன ேபசினான் ன் ? 
 
    ச. [அைத வாங்கிக்ெகாண் ] ஸ்வாமி! இவ்வளவாவ  தய  பண்ணினீேர! 
 
    [ேதவதாச க்கு அைதக் ெகா க்கப் ேபாகிறாள். ] 
 
    ந. அடடா! ெகாண் வா இப்ப ! ெகாண் வா இப்ப  அந்த ஜலத்ைத, என் 
            ைககைளக்க வ மறந்  ேபாேனன், ெகா  ெகா  இப்ப ! [அந்த ஜலத்ைத 
            வாங்கிக் தன் ைககைளக் க விக் ெகாள் கிறான். ] 
 
    ேதவ. அண்ணா! - என்ன ேபராைச பி த்த பிராம்மணன்! 
 
    ச. ஸ்! ஸ்! - கண்ேண! அப்ப ெயல்லாம் ெவளியில் ெசால்லாேத! 
 
    ந. அப்பா! - இப்ெபா ெதல்லாம் சாியாகிவிட்ட  - ேநரமாகிற  றப்ப ேவாம் 
            வா ங்கள். இ ட்  ன் காசிப்பட்டணம் ேபாய்ச் ேசரேவ ம். றப்ப ங்கள்! 
            றப்ப ங்கள்! 
 
    ச. ஈசேன! ஜகதீசா! [கண்ணீர் வி கிறாள். ] 
 
    ஹ. பரேமஸ்வரா! பரேமஸ்வரா! எந்த ஜன்மத்தில் என்ன பாபமிைழத்ேதாம் நாங்கள் 
            இக்கதியைடவதற்கு? நான் ெசய்த பாபேம என் மைனவி மக்கைளப் 
            பீ க்கிறேதா? இ க்கட் ம்! உம் ைடய தி ளப்ப ேய நடப்பெதல்லாம் 
            நடக்கட் ம். இன் ம் எம்ைம எக்ேகாலம் கண்டேபாதி ம் உம  
            பாதாரவிந்தங்கைள விடப்ேபாகிறதில்ைல. 
 
    ந. இேதாபார் ஹாிச்சந்திரா! இவ்வள  கஷ்ட ம் நீ வ வித் க்ெகாண்டேத! 
            இப்ெபா ம் என்ன ெகட் ப் ேபாச்சு ? உன்னால் ெகா க்க யா   
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           என்  ஒ  வார்த்ைத ெசால், நான் உடேன உங்கைள விட் ப் ேபாய்  
            வி கிேறன்; உன் மைனவி மக்க டன் நீ எங்ேகயாவ  ேபாய்ச் சுகமாய்  
             வாழலாம். - 
 
    ஹ. ேவதியேர! தய ெசய்  இவ்வார்த்ைதைய என் ெசவியிற்  
            ேபாடேவண்டாெமன்  தங்கைள எத்தைன ைற ேவண்  இ க்கிேறன்! –  
            ற்  ணர்ந்த தாங்கள் என்ைன இப்ப  வற் த் வ  தங்க க்கு அடா  –  
            உடேன றப்ப ேவாம் – வா ங்கள். 
 
    ந. உன் ைடய நலத்ைதக் ேகாாிேய நான் ெசான்ேனன்; ேகளாமற் ேபானால் 
            உன்பா  பழிக்கஞ்சி ெசான்ேனன், பிறகு அந்த பாபம் உன் தைலேமல். 
            மதிதயராஜன் தல்வியாய்ப் பிறந் , மன்னர் மன்னனாகிய உன்ைன மணந்த 
            உன் மைனவியின் கதிையப்பார்! உலகைனத் ம் ஒ தனிக் குைடக்கீழ் ஆண்ட 
            சக்கரவர்த்தியின் ஒ  த்திரனாய்ப் பிறந்த உன் ைமந்தன் கதிைய கவனி! 
            இவர்களா இக்கஷ்டங்கைள ெயல்லாம் அ பவிக்கத் தக்கவர்கள்? பிறகு 
            இவர்கைளக் ெகான்ற பாபம் உன்ைனச் சூ ம் நான் ெசால்வைதக்ேகள் – 
            ணாகப் பி வாதம் ெசய்யாேத. வாஸ்தவத்தில் அவ்வள  ெப ந்ெதாைகைய 
            னிவ க்குச் ெச த்த உனக்குச் சக்தியில்ைல, அ ம் இன் ம் ஒ  
            தினத்திற்குள்ளாக எப்ப  ெச த்தப்ேபாகிறாய்? இன் ம் ஏதாவ  தவைண 
            ேவண் யி ந்தால் ெசால். - 
 
    ஹ. ேவத ணர்ந்த ேவதியேர! உம்ைம ேவண் க்ெகாள் கிேறன். ணாக ஏன் 
            இவ்வா  வார்த்ைத யா கிறீர்கள்? என் யி க்குயிராகிய மைனவி ம் 
            ைமந்த ம் என் கண் ன்பாக க ம்பசியால் உயிர் றப்பி ம் றக்கட் ம்! 
            நான் இ வைரயில் பட்ட கஷ்டத்ைதப் பார்க்கி ம், பதினாயிரம் மடங்கு அதிக 
            கஷ்டம் அ பவிக்கும்ப  ேநர்ந்தா ம் ேநரட் ம்! நான் கூறிய  
            ெமாழியினின் ம் 
            தவறமாட்ேடன்! தவைணப்ப  னிவ க்குச் ேசரேவண் ய ெபா ைள ஈசன் 
            க ைணயினால், ெகா த்ேத தீர்ப்ேபன். ேபாேவாம் வா ம் காசி நகரத்திற்கு – 
            ெபண்ேண சந்திரமதி, கண்ேண ேதவதாசா! உங்கள் கஷ்டங்கைளப் பாராமல், 
            காசிவிஸ்ேவசைன சீக்கிரத்தில் தாிசிக்கப் ேபாகிேறாம் என் ம்  
           கு ஹலத் டன் றப்ப ங்கள் உடேன. 
 
    ச. ஆம்; பிராணநாதா, எங்கள் கஷ்டத்ைதக் க தாதீர் என்  மழியா உம  
            வாய்ைமயிைனக் காத்தி ம் அ யாைளப்பற்றி உமக்குக் ெகாஞ்சேம ம் 
            கவைலேய ேவண்டாம். இேதா றப்பட்  விட்ேடன். 
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    ேதவ. அண்ணா, என்ைனப்பற்றிக்கூட உமக்குக் கவைல ேவண்டாம். நா ம் 
            றப்பட்  விட்ேடன். 
 
    ந. சாி, ஆனால் வா ங்கள். [ஒ  றமாக] விஸ்வாமித்திரேர இைத எல்லாம் 
            இங்கி ந்  ேகட் ப்பீராயின் அப்ெபா தாவ  உமக்கு உண்ைம விளங்கும்! 
[எல்ேலா ம் ேபாகிறார்கள்] 
 
    காட்சி கிற . 
    ------------------ 
 

ன்றாம் அங்கம் 
தல் காட்சி 

 
    இடம் - காசியில் விஸ்ேவஸ்வரர் ேகாயி க் க கி ள்ள தி. ஹாிச்சந்திரன், 
சந்திரமதி, ேதவதாசன், நட்சத்திேரசன், வ கிறார்கள். 
 
    ஹ. சந்திரமதி, ேதவதாசா, ண்ய ேக்ஷத்திரமாகிய காசிக்கு வந்  விட்ேடாம். 
            அேதா பா ங்கள், விஸ்வநாத ைடய ேகாயில் ேகா ரம் ெதாிகிற ,  
            நம் ைடய 
            கஷ்டங்களினின் ம் நம்ைமக் காப்பாற்றி ய ம்ப  காசி விஸ்ேவசைனத் 
            ெதா ேவாம் - காசிவாழ் கண் தேல! எண்ணாிய ஜீவ ேகா கைள ம் 
            பைடத்தளித்தழிக்கும் பரமேன! உம  பாதாரவிந்தங்கைளப் ேபாற் கிேறாம். 
            அ ேயங்களின் மீ  அ ள் ைவத்  எங்கள் கஷ்டங்கைளக் கைளந்  
            கைடத்ேத ம்ப  கடாட்சித் த ம். அ ேயங்க க்கு என்ன ெக தி ேநாிட்ட 
            ேபாதி ம் அறெநறியினின் ம் அ வளேவ ம் தவறாம க்கும்ப  
            அ க்கிரஹம் ெசய் ம்! 
 
    ச. வர்க்கு தேல ேதவேதவேன! ற் பிறப்பி ம் இப்பிறப்பி ம் அ ேயங்கள் 
            ெசய்த பாபங்கைளெயல்லாம் பாிஹாித் , பாவிேயங்கள் மீ  பட்சம் ைவத் ப் 
            பா கா ம். என  கணவர் தன் வாய் ெமாழியினின் ம் தவறா வண்ணம் 
            க ைண கூ ம். எனக்குப் பதிவிரைத ெயன்கிற ெபயர் ப தைடயாதப  
            பா த்த ம். ேதேஜாமயா நந்தேன! ஒன் ம் ெதாியாப் பாலனாகிய  
           ேதவதாசன் நாங்கள் ெசய்த பாபத்திற்காகத் ய றாவண்ணம் தையகூ ம். 
 
    ேதவ. சாமி, என் அண்ணாைவ ம் அம்மாைவ ம் - எல்லாக் கஷ்டங்களினின் ம் 
            காப்பாற் ங்கள்! இந்த பிராம்மணாிடத்தி ந்  கூட காப்பாற் ங்கள்! 
 



 49

    ந. பார்த்தாயா, அந்த அதனப்பிரசங்கிைய! - இ க்கட் ம்! - ஹாிச்சந்திரா, என்ன 
            ெசய் ெகாண் க்கிறாய் இங்ேக? என் ைகயினின் ம் எப்ப த் தப்பித் க் 
            ெகாண்ேடா ப் ேபாய்விடலாம் என்  ேயாசித் க் ெகாண் க்கிறாயா?  
           இேதா பார், இ தான் என் கைடசி வார்த்ைத! நீ ேகட் க்ெகாண்டப   
           எவ்வளேவா கஷ்டப்பட்  உன் பின்னால் இந்தப் பதிைனந்  தினங்களாக  
           ஊ றக்கமின்றி, பஞ்ைசையப் ேபால் ெதாடர்ந்  வந்ேதன். இனிேமல் ஒ   
            அ ம் எ த்  
            ைவக்கமாட்ேடன். காசி நகரம் வந்தாச்சு ! காைசப் பார்க்கும் மார்க்கம்தான் 
            காேணன்! ேசரேவண் ய பணத்ைத ெயல்லாம் ேசர்த் ைவ உடேன, 
            இல்லாவிட்டால் இல்ைலெயன்  ெசால் வி . இனி தாமதிேயன் நான். 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, ெகாஞ்சம் ெபா ங்கள், இன்ைறத்தினம் சூாியன் அஸ்தமிக்கு ன் எக் 
            கஷ்டமாவ  பட்  னிவர் ெபா ைளச் ேசர்த் வி கிேறன் உம்மிடம். - 
 
    சத்தியகீர்த்தி வ கிறான். 
 
    சத். அரேச! அரேச! உம்ைமக் காணப்ெபற்ேறேன! 
 
    ஹ. சத்தியகீர்த்தி! எதற்காக இங்கு வந்தாய்? - விஸ்வாமித்திர ைடய 
            ெகா ைவவிட்  வரலாகாெதன்  உனக்கு உ தியாய்க் கூறியி ந்ேதேன! 
 
    சத். அரேச, தங்க ைடய கட்டைளைய மீறி நடந்ததற்காக என்ைன மன்னி ம். நீர் 
            இல்லாத அேயாத்தியில் ஒ  நிமிஷம்கூட நிற்பதற்கு என் மனம்  
            பி க்கவில்ைல. ஆகேவ எப்ெபா  சமயம் வாய்க்குேமா என்  ஏங்கியி ந் ,  
            க ன சித்த ைடய 
            அந்த காதி ைமந்தாிடமி ந்  விைடெபற்ேற, ேவகமாய் இங்கு உம்ைமப் பின் 
            ெதாடர்ந்ேதன். வ கிற வழியில் நீங்கள் காசிக்குப் ேபானதாகக் ேகள்விப்பட்  
            இங்கு வந்ேதன், உங்கைள கண்ேடன், என் கவைல ெயாழிந்ேதன். 
 
    ஹ. அப்பா, சத்யகீர்த்தி, அம்மட் ம் நீ எங்கைள ன்ேப வந்  சந்தியாத  நலேம. 
            ன்ேப சந்தித்தி ப்பாயாயின் நாங்கள் அ பவித்த கஷ்டங்கைளெயல்லாம் 
            நீ ம் அ பவித்தி க்கும்ப  ேநாிட் க்கும்; அதனின் ம் தப்பினாேய 
            அம்மட் ம் ஈசன ளால்! - 
 
    சத். அரேச பிராம்மண க்கு ெகா க்கேவண் ய பணம் ெச த்தியாய்விட்டதா? 
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    ஹ. இல்ைல, இன் ம் தீர்க்கவில்ைல. ஆயி ம் இன் ெபா  ேபாவதன் ன்  
           அக் கடைன எப்ப யாவ தீர்க்கேவண் ம். அங்ஙனம் ெசய்வதாக 
            வாக்களித்தி க்கிேறன். ஆகேவ அப்ப ச் ெசய்ேத தீரேவண் ம், ஆயி ம் 
            இப்ெப ந் ெதாைகைய அைட ம் மார்க்கம் ஒன் ம் ேதான்றாதவனாய்த் 
            திைகத்  நிற்கிேறன். இத்ெதாைகைய யார் எனக்குக் கடனாகக் 
             ெகா ப்பார்கள்? 
            அப்ப க் ெகா த்தேபாதி ம் அதில் என்ன பிரேயாஜனம்? னிவர் 
            கடனினின் ம் நீங்கி மற்ெறா வ க்குக் கடன்பட்டேத யாகுமன்ேறா? – 
            யாசிப்ப  க்ஷத்ாிய தர்மமன் , ஆகேவ அைதச் ெசய்ேயன். ேவ  நான் என் 
            ெசய்வ ? - வர்க்கு தேல! த்திக்கரேச! னிவர்க்கு நான் பட் ள்ள  
            கடைனத் தீர்க்கும் மார்க்கம் ஏதாவெதான்  கடாட்சித்த ம்! நீேர கதி! நீேர  
            கதி! 
 
    ந. ஹாிச்சந்திரா! இப்ெபா தாவ  என் வார்த்ைதையக் ேகள். அந்த ஈஸ்வரனால் 
            உனக்கு உதவி ெசய்ய யா . - என்னால் ம். 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, இக் கடைனத் தீர்க்கும்ப யான மார்க்கம் தமக்ேகதாவ   
            ேதான்றினால், தையெசய்  என்னிடம் கூ ங்கள், உமக்கு மிக ம் ண்யமாம். 
 
    ந. கடைனத்தீர்த்  இக்கஷ்டங்களினின் ம் கைடத்ேத ம் மார்க்கம் மிக ம் 
            சுலபமானெதான் றி க்கிற . அப்ெபா தான் ேகட்கமாட்ேடன் என்றாய், 
            இப்ெபா தாவ  ேகள். - 
 
    ஹ. பிராம்மேணாத்தமேர, ன்  கூறியைதத் தாம் ம ப ம் கூ வதானால், தைய 
            ெசய்  அைதக் கூறாதி ம். அைத நான் ேகட்ப ம் தர்மமன் , தாங்கள் 
            எனக்கைதக் கூ வ ம் தர்மமன் . அைதவிட, எங்கள் குலத்தில் 
            ற்பிறந்ேதானாகிய சிபி சக்கரவர்த்தி ஒ  றாவிற்காகச் ெசய்தப , என  
            ேதகத்தி ள்ள தைசையத் ண்டம் ண்டமாக்கி விற்றாவ , என் கடைன 
            தீர்க்கும் மார்க்கத்ைதத் ேத ேவன் நான்! - 
 
    சத். பிராணநாதா,தாங்கள் அவ்வா  ஒன் ம் கஷ்டப்பட ேவண் யதில்ைல. அைத 
            விட சுலபமான மார்க்கம் ஒன்  எனக்குத் ேதாற் கிற . அைத இ வைரயில் 
            கூறாததற்காக என்ைன மன்னிக்க ேவண் ம். பதிவிரைதயின் க்கியமான 
            கடைம என்னெவன்றால், தன்பதிக்கு ஏேத ம் கஷ்டம் ேநாி ங்கால், தன் 
            உயிைரயாவ  ெகா த்  அவைர அக்கஷ்டத்தினின் ம் வி விக்க  
           ேவண் யேத; த்திர க்கும் அம்மாதிாியாகக் கடைம ண் . ஆகேவ  
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           என்ைன ம் ேதவதாசைன ம் அ ைமகளாக விற்  அப்பணத்ைதக் ெகாண்   
           னிவர் கடைனத் தீர்த் வி ம். 
 
    ஹ. என்ன! நான் கன  காண்கிேறனா என்ன? சந்திரமதி, என்ன ெசான்னாய்? 
            உங்களி வைர ம் விற்பதா? உன்ைன ம் - ேதவதாசைன ம் - நான்  
            விற்கவா? – பரமேன! பரமேன! உம  பா தாரவிந்தங்கைள மறவா   
            பக்தனாய்த் ெதா  வந்ததற்குப் பலன் இ தாேனா? என் மைனவி  
            வாக்கினின் ம் இவ் வார்த்ைதையக் ேகட்கும்ப  அ க்கிரஹம் ெசய்தீேர!  
            பாவி நான் எந்த ஜன்மத்தில் என்ன பாபமிைழத்ேதேனா இக் கதி  
            அ பவிப்பதற்கு? 
    [கண்ணீர் வி கிறான். ] 
 
    ச. பிராணநாதா, க்கப்ப டாதீர், என்மீ  ேகாப ம் ெகாள்ளாதீர்; நீேர எனக்கு 
            எத்தைன ைற ெசால் யி க்கிறீர்கள், மண் லகில் உற்றார் உறவினர் 
            மைனவி மக்கள் மற்ெறச் ெசல்வ ம் சாஸ்வதமல்ல, சத்யெமான்ேற 
            சாஸ்வதமான , என் . நாங்கள் எல்லாம் ந  வழியில் நிற்பவர்கேள, ேவ  
            உலகத்தி ம் உம்ைம விடா  ெதாடர்வ  அந்த சத்யெமான்ேற. ஆகேவ 
            னிவ க்குத் தாம் ெகா க்க இைசந்த ெபா ைளக் ெகா த் , உம   
            சத்யத்ைதக் காப்பாற் ம் ெபா ட் , எங்கைள ெயல்லாம் றப்ப ம்  
            தர்மமாகும். தர்ம சாஸ்திர ங்கள் இங்ஙனம் ஒ வன் ெசய்யலாெமன் ம்  
            அ மதி ெகா க்கின்றன. 
            அன்றி ம் பிராணநாதா, உம  மைனவியாகிய எனக்கும், உம  ைமந்தனாகிய 
            ேதவதாச க்கும், உமக்கு ேநாிட்ட கஷ்டத்தினின் ம் உம்ைம அகற்றி, உம  
            சத்தியெமாழிையக் காப்பாற் வதற்கு உதவிேனாம் என்கிறைதவிட, ேமலான 
            ேப  இவ் லகில் ேவ  என்ன கிட்டப் ேபாகிற ? பாவிகளாகிய எங்க க்கு 
            இந்தப் ண்ணியமாவ  கிைடக்கட் ம். எங்கள் கடைன நாங்கள் தீர்க்கிேறாம், 
            உம  கடைன நீர் தீ ம். 
 
    ஹ. சந்திரமதி! சந்திரமதி! அைத நிைனக்க ம் என் ெநஞ்சம் ணியவில்ைலேய, 
            நான் எவ்வா  மனெமாப்பிச் ெசய்யத் ணிேவன்! பாவி நான்! பாவி நான்! 
 
    ச . பிராணநாதா, தாங்கள் இவ்வா  யரப்ப தல் நியாயமன் . இைத விட ேவ  
            வழியில்ைல தம் ைடய சத்யெமாழிையக் காப்பதற்கு. ஏன் தாமதிக்கிறீர்கள்? 
            இதில் அதர்ம ெமான் மில்ைலேய. இைத நான் ெசால்லேவண் மா எல்லா 
            ணர்ந்த தங்க க்கு? எங்க ைடய அ மதி யின்றிேய தாங்கள் இைதச் 
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            ெசய்யலாேம. என் ைடய தந்ைதயாகிய மதிதய ராஜன் என்ைன உமக்கு  
           அக்னி சாட்சியாகத் தாைரவார்த் க் ெகா த்தெபா ேத, உமக்கு அந்த சுதந்தர 
            ண்டாயிற்ேற. அப்ப யி க்க, நாேன உங்கைள ேவண் ம்ெபா  
            உமக்ெகன்ன ஆட்ேசபைன? என் ேவண்  ேகா க் கிைசந்  எங்கைள 
            விற்பைன ெசய் வி ம் விைரவில், ெபா  ேபாகிற  - 
 
    ஹ. அந்ேதா! அந்ேதா! அநாதரட்சகா! ஆபத்பாந்தவா! அ ேயைன இக் கதிக்குக் 
            ெகாண் வந்  விட்டீேர! மன்னர் மன்னர்கள் அறிய, ேவள்வித் தீயின் ன் எக் 
            கரத்தால் என் மைனவிக்கு மாைலயிட்ேடேனா, அக் கரத்தினாேலேய, அவைள 
            அைனவ மறிய அ ைமயாக விற்பைன ெசய்வேதா நான்! பாவிக் கரேம! நீ 
            என்ன பாபமிைழத்தாய்! என்ன பாபமிைழத்தாய் இச் ெசய்ைக ாிவதற்கு! 
 
    ச. பிராணநாதா,அைத ைவயாதீர்;அ  என்ைன விற் , உம  சத்யத்ைதக் 
            காப்பாற் ம்ப யான ேப தவி ெசய்  ெப ம் ண்ணியம் சம்பாதிக்கப் 
            ேபாகிற ! [அக்கரத்திற்கு த்தமி கிறாள். ] 
            இனி க்கப்படாதீர்கள், ேநரமாகிற . 
 
    ேதவ. ஆமாம் அண்ணா, நீங்கள் க்கப்படாதீர்கள். என்ைன ம் அம்மாேளா  
            விற் , கடைனக் ெகா த் விட்  இந்த பிராம்மணைர அ ப்பி வி ங்கள் 
            ஊ க்கு. 
 
    ஹ. [அவ ைனக் கட்  யைணத் ] பாலா! பாலா! மழைலச்ெசால் மாறாத உன் அ த 
            வாயினின் ம் இம் மாற்றத்ைதக் ேகட்கும்ப  ேநாிட்டேத! எத்தைனேயா 
            ெதய்வங்க க்குப் பிரார்த்தைன ெசய் , எத்தைனேயா ேநான்பியற்றி, 
            எத்தைனேயா தவஞ்ெசய்  அ ைமயாகப்ெபற்ற  உன்ைன - அ ைமயாக நான் 
            விற்பேதா? என்ைன அ ைமயாக  வில் ம், என்  உன் அ ைம வாயினால்  
            கூறக் ேகட் ம், ஆவி ேபாகா  இ க்கிேறேன பாவி நான்! - பரமேன!  
           பரமேன! இைத ம் உம  கண்ணால் பார்த் க்ெகாண் க்கிறீேர! தைய  
            ாிந்  ேபாி  ெயான்ைற இப்பாவியின் தைலமீ  விழச்ெசய்  பஸ்மீகர ப்  
            ப த்தமாட்டீரா! 
            [ேதம்பி அ கிறான். ] 
 
    ந. ஓேஹா! அப்ப த் தப்பித் க் ெகாள்ளலாெமன்  பார்க்கிறாேயா னிவர் 
            கடைனக் ெகாடாமல்? ஓ! இப்ெபா  ெதாிகிற  உன ெதண்ணம்! இந்த க்தி 
            ெசய்யப் ேபாகிறதாக ன்ேப ெசால் யி க்கக்கூடாதா? இவ்வள  
            கஷ்டெமல்லாம் பட் க்க மாட்ேடேன! 
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    ஹ. பிராம்மேணாத்தமேர, என்ைன இந்த ஸ்திதியில் கண் ம் மன ெமாப்பி ஏளனம் 
            ெசய்கிறீேர! - இனி உங்க க்குக் கஷ்டம் ெகா க்கவில்ைல, இேதா என்  
            மைனவி மக்கைள விற்  உம்மிடம் ெச த்தேவண் ய ெபா ைளச்  
           ெச த் கிேறன். 
 
    ந. சாி, உன் இஷ்டம் சீக்கிரம் ஆகட் ம், ேநரமாகிற . 
 
    ச. ஆம் பிராணநாதா, ேநரமாகிற  இனி தாமதியாதீர். 
 
    ேதவ. ஆமாம் அண்ணா. 
 
    ஹ. ேதவேதவேன! உம  தி ள்ளம் நிைறேவறட் ம்! [ஒ  ைவக்ேகாைல எ த்  
            சந்திரமதியின் தைலமீ  ைவத் ] வாரணாசிவாசிகேள! ேகட்பீர்களாக!  
            ஒ கால் அேயாத்தியில் அரசனாயி ந்த ஹாிச்சந்திரனாகிய நான்,  
            வாக்களித்தப  மஹாிஷியான விஸ்வாமித்திர க்குக் ெகா க்கேவண் ய  
           கடைனத் தீர்க்கும்ெபா ட் , ேவ  வைகயில்லாதவனாய், என   
           மைனவியாகிய இேதா 
            நிற்கும் சந்திரமதிைய ம், ைமந்தனாகிய ேதவதாசைன ம், அ ைமகளாக 
            விற்கிேறன்; நான் ேகட்கும்ப யான விைலையக் ெகா க்கத் தக்கவர்  
            யாேர ம் இவர்கைளக் ெகாள்ளலாம்! 
    [ஜனங்கள் கும்பலாகக் கூ கின்றனர். ] 
 
    ஒ  மனிதன். இ  யாரடா அ ! ெபண்சாதி பிள்ைளெய விக்கரேவ? 
 
    இ-ம. அெடெட! அாிச்சந்திர மஹாராஜாடா! நா  பாத் கிேறண்டா ன்ேன! 
 
    -ம. ஏன் இந்த ஸ்திதிக்கு வந்தாரானா? 
 
    இ-ம. விஸ்வாமித்திர க்கு ராஜ்யத்ெத ெகா த் ட்டா ண்  ேகள்விப்பட்ெட. 
 
    நா. ம. இன் ம் என்னேமா கடன் ெகா க்க  மிண்ராேர? 
 
    இ-ம. அ  எனக்குத் ெதாியா . 
 
    -ம. இெதல்லாம் ெபாய்யா யி க்கும்! 
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    இ-ம. ஏண்டாப்பா! சத்யத்ெத காப்பாத்த ம் இண்  ெபண்சாதி பிள்ைளெய விக்க 
            ணிஞ்சவ  ெபாய் ேபசுவாரா? 
 
    -ம. என்னாண்ணா ம் ெபண்சாதி பிள்ளெய விக்கலாமா ஐயா? 
 
    இ-ம. அவ க்கு ெதாியாத நியாயமா அப்பா? 
 
    நா-ம. பாவம்! ெகாழந்ைதெய பாத்தாதான், எனக்கு பாிதாபமா இ க்கு ! 
 
    ஐ-ம. அந்தம்மாெள பாத்தா லட்சுமியாட்ட இ க்கு ! அவங்க க்கும் இந்தக் 
            கதி வந் ேத! 
 
    இ-ம. யார் விதி யாைர விட்டதப்பா! 
 
    எல்ேலா ம். பாவம்! பாவம்! காலகண்ைடயர் வ கிறார். 
 
    கா. என்னாங்கா ம் அ  கும்பல்? என்னா சமாசாரம்? - ஓய்! நீ யார்? 
 
    ஹ. ஜ்யேர, நான் ஹாிச்சந்திரன், ஒ கால் அேயாத்திையயாண்ட 
            அரசனாயி ந்தவன்; நான் விஸ்வாமித்திர னிவ க்குக் ெகா க்க இைசந்த 
            கடைனத் தீர்க்கும் ெபா ட் , என் மைனவி மக்களாகிய இவர்கைள  
           அ ைமகளாக விைல கூ கிேறன். தாங்கள் தய ெசய்  - 
 
    கா. அப்ப யா சமாசாரம்? - உம் - என் ஆத் க்காாிக்கு ஒ  ேவைலக்காாி ேவண்  
            யி க்கு - இந்தப் பய, என் ைககால் பி க்க ஒத வாம் ேபா க்கு – 
            அதி க்கட் ம். அ ைமயா நான் வங்கினாேக, என்னா ேவைல ெசய்வா  
            இவா? 
 
    ஹ. ஒ வ க்கு வாழ்க்ைகப்பட்ட ஸ்திாீ, அ ைமயாக விற்கப்பட்டால், தர்மப்ப  
            அவள் என்ெனன்ன ேவைலகள் ெசய்யலாம் என்  சாஸ்திரங்கள் 
            விதித்தி க்கின்றனேவா, அைவகைள ெயல்லாம் ெசய்வாள் - இவ   
           ம ப்ப ேய. 
 
    கா. அ  ெகடக்கட் ம், நீர் என்னா ெவெல ேகக்கறீர்? 
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    ஹ. உயர்ந்த யாைனெயான்றின் மீேதறி, வல்லான் ஒ வன் வ க்ெகாண் ெடய் ம் 
            மாணிக்கம் ெசல் ம் உயரம் அள  ெபான். 
 
    கா. ஐஐேயா! ஏங்கா ம், ெவைளயாடாீரா என்ன? - இவ்வள  ெபான் 
            என்னிடத்திெல எங்ேக இ க்கு? ஸ்ராத்த தட்சிைணையக் ெகாண்  
            ஜீவிக்கும்ப யான ேநக்கு, இத்தென ெபான் எங்கி ந்  ெகைடக்கும்?  
            அப்பப்பா! இ  ந மக்குக் கிட்டா  - ஏன் ஐயா, ஏதாவ  ெகாஞ்சம் ெகாறச்சி  
           பா ேம? 
 
    ஹ. அந்தணேர, அைரக் காசும் குைறக்க யா . என்ைன மன்னிக்க ேவண் ம். 
            ஐயா காசிவாசிகேள! இந்த விைலையக் ெகா த்  என் மைனவிைய ம் 
            ைமந்தைன ம் அ ைமயாக்கிக் ெகாள்வார் எவேர ம் உளேரா  
            இவ்விடத்தில்? 
 
    ஜனங்கள். இவ்வள  ெவெல யாைரயா ெகா ப்பா? 
 
    ஹ. இல்லாவி ன் ேவ  இடம் ேபாய்ப் பார்க்கிேறன் - 
 
    கா. சத்ெத ெபா ங்கா ம் ஹாிச்சந்திரேர, - என்னா ெராம்ப அவசரமாயி க்கு? 
 
    ஹ. ஆம், எனக்குக் ெகாஞ்சம் அவசரம்தான். இன்  ெபா  ேபாவதன் ன் 
            இக்கடைன நான் தீர்க்க ேவண் யி க்கிற  - ஆகேவ - 
 
    கா. ஆனாெக-நான் அந்த ெபா ெள ெகா த்  வாங்கி கள்ேர, - ஆனாேக ஒ  
            சமாசாரம், உம் ெபண்சாதி நான் ெசால்ர ேவெல ெயல்லாம் ெசய்வா இண்   
            நீ உத்தரவாதம் ெசய்ய ம். 
 
    ச. ஸ்வாமி,என  கணவர் உமக்கு ன்ேப கூறியி க்கின்றனேர. தர்ம விதிப்ப  
            சாஸ்திரத்திற்கு விேராதமில்லாமல், பதிவிரைதயாகிய நான், அ ைமயாகக் 
            ெகாண்ட உங்கள் கட்டைளகளில், என்ெனன்ன நிைறேவற்ற நியாய ண்ேடா,  
            அவற்ைறெயல்லாம் மனம் ேகாணா  ெசய்ேவன். இதில் உமக்குக் 
            ெகாஞ்சேம ம் சந்ேதகேம ேவண்டாம். என் வார்த்ைதைய நம் ம். 
 
    கா. சாி ஆனாேக, ஒப் க் ெகாள்ேறன் - ஹாிச்சந்திரேர, யாாிடத்திெல இந்த 
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            பணத்ெத ெகா க்க ம்? 
 
    ஹ. இேதா இ க்கும் பிராம்மணராகிய நட்சத்திேரசாிடம். - விஸ்வாமித்திர னிவர் 
            இவாிடம் அக்கடைனச் ெச த் ம்ப  உத்தர  ெசய்தி க்கிறார். 
 
    கா. ஐயா, உம்ம ேபெரன்ன? நட்சத்திேரசரா? - இப்ப  வா ங் கா ம், உமக்குச் 
            ேசரேவண் ய பணத் க்கு வைக ெசால்ேரன். [ந ட்சத்திேரசைன அைழத் க் 
            ெகாண் ேபாய் ஒ  றமாக அவ டன் ேபசுகிறார். ] 
 
    ச . பிராண நாதா. அம்மட் ம் நீர் வாக்களித்தப  னிவ க்குச் ேசரேவண் ய 
            கடைனத் தீர்ப்பதற்கு வழியிைனக் ெகா த்த ளினாேர பரேமஸ்வரன்! 
 
    ஹ. பரேமஸ்வரா! பரேமஸ்வரா! 
 
    ந. [தி ம்பி வந் ] சாி, ஹாிச்சந்திரா, அந்தப்பணத்ைத என்னிடம் ேசர்ப்பதற்கு  
           இந்தப் பிராம்மணர் ஏற்பா  ெசய் விட்டார். அைத உன்னிடமி ந்  ெபற் க் 
            ெகாண்டதாக  நான் ஒப் க்ெகாள் கிேறன். உன் கடன் தீர்ந்த , அவர் இனி 
            எனக்கு ஜவாப்தாாி. 
 
    கா. ஓய்! ஹாிச்சந்திரேர, ேகட்டீரா? இனிேம இவாெள எம்பின்னாேல அ ப் ம், 
            எனக்கு ேதச காலமாகு . சீக்ரமா ஆத் க்குப் ேபாக ம். ஆத் க்காாி 
            காத்திண் ப்ப - ெகாஞ்சம் ேகாவக்காாி, அதிேல ம் அதிக ேநரம்  
           கழிச்சிேபானா எாிஞ்சி வி வ ள். 
 
    ஹ. சந்திரமதி - ேதவதாசா - இனி நீங்கள் இந்த அந்தண ைடய அ ைமகள் – 
            அவர் பின் ெசன் , அவர் - ட் ந்  அவர் ெசான்னப  நடந்  –  
            அவாி ம் உணைவ உண்  - ஜகதீசன் கி ைபயால் - வாழ்ந்தி ங்கள்! - 
 
    ச. நாதா, எங்கள் ெபா ட்  க்கப்ப டாதீர்கள். உங்கள் ம ைனவியா ம்  
            ைமந்தனா ம் வாய்த்தற்கு, உங்க க்கு இவ்வள வாவ  உப காரம் ெசய் ம்ப   
            ஸ்வாமி தைய கூர்ந்தாேர என்  சந்ேதாஷப்ப கிேறாம். நாதா, நீர் அறியாத  
            நியாயமல்ல, மைனவி ம் மக்க ம் மற் ள்ள வாழ் ம், என்ைறக்  
            கி ந்தா ம் ஒ  நாள் உம்ைம விட் ப் பிாிவனேவ; என்ைறக்கும் உம்ைம  
           விட் ப் பிாியாத  உம் ைடய சத்தியேம; ஆகேவ, என்ன ேநர்ந்த ேபாதி ம்  
           அைதக் காப்பாற் ம். எங்கள் ெபா ட்  க்கியாதீர் இனி -எங்க க்கு விைட  
           ய ம், நாங்கள் ேபாய் வ கிேறாம். 
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    ேதவ. ஆமாம் அண்ணா, நீங்கள் சந்ேதாஷமாயி ங்கள்; நான் அம்மா டன் 
            ேபாகிேறன் இந்த பிராம்மணர் ட் க்கு அவர் ெசால்கிறப  நடக்கிேறன்.  
            அந்த நட்சத்திேரசைரவிட இவர் நல்லவர் அண்ணா. நாங்கள் ேபாய் வரவா? 
 
    ஹ. [அவைனக் கட் யைணத் ] ேதவதாசா! ேதவதாசா!-அப்பா, இனி உன்ைன என் 
            ைமந்தா என்றைழப்பதற்கும் நான் சுதந்தர மற்றவ னாேனன்! அ ந்தவ மியற்றி 
            அ ைமயாய்ப் ெபற்ற உன்ைன அன்னியர்பால் அ ைமயாய் நான் அ ப்பக் 
            காலம் வந்தேத! இக்கதி ய பவிப்பதற்ேகா பாவி என் வயிற்றிற் பிறந்தாய் நீ? 
 
    ச. நாதா! நாதா! 
 
    ஹ. [அவைள ம் கட் யைணத் ] சந்திரமதி! சந்திரமதி! இக்கதிக்கு வரேவா 
            பாவியாகிய என்ைன மணந்தாய்? அந்ேதா! அந்ேதா! அக்னி சாட்சியாய்  
           மணந்த மைனவிைய ம் அ ைம தல்வைன ம் அ ைமயாக விற் ம்--ஆவி 
            தாித்தி க்கிேறேன! அந்ேதா! பரேமஸ்வரா! பரேமஸ்வரா! இவ் லகத்திேலேய 
            இத் யரம் அ பவிக்க, பாவி நான் எந்த ஜன்மத்தில் என்ன ெப ம்பாவம் 
            இைழத்ேதேனா?--பாவி! பாவி! 
 
    ச. நாதா, அப்ப  கூறாதீர்கள்--தர்மஸ்வ பியாகிய நீங்கள் ஒ  பாப  
            மிைழத்தி க்கமாட்டீர்கள், அ யாள் இைழத்த பாபேம உம்ைம இவ்வா   
            சூழ்ந்த  ேபா ம்--அந்தணர் காத்தி க்கின்றார், மனைதத் ேதற்றிக் ெகாண்   
            எங்க க்கு விைடயளி ம்--கண்ேண! ேதவதாசா! உன் தகப்பனார் பாதத்திற்கு  
           நமஸ்காரம் ெசய்.  
          [இ வ ம் ஹாிச்சந்திரன் பாதத்திற்கு நமஸ்காரம் ெசய்கிறார்கள். ] 
            நாதா! நாதா! இப்பாத தர்சனம் எங்க க்கு ம ப ம் எப்ெபா   
           கிைடக்குேமா? எப்ெபா  கிைடக்குேமா? [ க்கிக்கிறாள். ] 
 
    தா. என்ன சந்திரமதி? விைட ெபத்திண்  வர்ர க்கு எத்தென நாழி? ேநக்கு 
            அ ைமயானபின் ஷனின் ம் தகப்பனின் ம் இந்தப் பற்ெறல்லாம் 
            ைவத்திண் ந்தா ேமா? வா ங்க சீக்கிரம் - என்ன ஹாிச்சந்திரேர, 
            அ ப் ம் அவர்கைளச் சீக்கிரம். 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, இேதா அ ப் கிேறன். ேகாபித் க்ெகாள்ளாதீர்கள்; மன்னி ம் 
            இவர்கைள;விவாகமாகியபின் ேபைதயாகிய இவள் என்ைனவிட்  ஒ  நா ம் 
            பிாிந்தி ந்தவளல்ல. இவ ம் பிறந்த  தல் ஒ  நா ம் என்ைன 
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            விட் ந்தவனல்ல. ஆகேவ, ஏேதா க்கிக்கிறார்கள்; எனக்கும் க்க 
            ேம கிற  - மன்னி ங்கள். - [அவர்கள் கரத்ைதப்பற்றி அந்தணாிடம் 
            அைழத் ப்ேபாய் ஸ்வாமி, இ வைரயில் இவர்கள் என் மைனவி ைமந்தனாய் 
            இ ந்தவர்கள் - இனி தங்க ைடய ெபா ள் – அைழத் ச் ெசல் ங்கள் –  
            ஆயி ம் 
            அந்தணேர, அ ேயன் விண்ணப்பம் ஒன்  - இக்கதிக்கு வ ன் இம்மா , 
            மதிதயராஜன் த்திாியாய்ப் பிறந் , ஹாிச்சந்திரன் மைனவியாய், சகல 
            ராஜ்யேபாகங்கைள ம் சம் ர்ணமாய் அ பவித்  வாழ்ந்தவள், - இப்பாலன் 
            சக்கரவர்த்தியின் ஏகமகனாய்ப் பிறந் , ேதவர்க க்குாிய சுகத்தி ந்தவன், 
            கஷ்டம் என்பைதக் கனவி ம் கண்டறியாதவன். ஆகேவ இவர்கைள அ ைமத் 
            ெதாழில் ாி ம்ப  கட்டைளயி ம்ெபா ெதல்லாம் க ைண என்ப  உம  
            மனதில் ெகாஞ்சம் இ க்கட் ம். 
 
    கா. ஹாிச்சந்திரேர! - இெதல்லாம் ேநக்குத் ெதாியாேதா? - நீர்  
           ெசால்லேவண் ேமா? 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, உமக்குத் ெதாியா  என்  நான் ெசால்லக்கூ ேமா? அந்தணராகிய  
           நீர் அறியாததன்  இ  - ஆயி ம் -என் ெபா ட்  இவர்கள் இக்கதிக்கு 
            வந்தப யால், என்னதான் த த்த ேபாதி ம் என் ேபைத மனம் ேகேளன் 
            என்கிற ; இைத உமக்குச் ெசால் ம் ப யாக உந்திய . 
 
    கா. சாிதான்! - ெராம்ப ேநரமாச்சு - இனியாவ  றப்ப ங்கள், சந்திரமதி, 
ேதவதாசா. 
 
    ச. [பணிந் ] நாதா, நான் ேபாய்வ கிேறன். 
 
    ேதவ. [பணிந் ] அண்ணா, நான் ேபாய்வ கிேறன். 
 
    ஹ. ேபாய்வா ங்கள்! எல்லாம் வல்ல கட ள் உங்க க்கு இரங்கி அ ள்வாராக! 
[காலகண்ைடயர், சந்திரமதி ேதவதாசைன அைழத் க்ெகாண்  ேபாகிறார். ] 
ேதவேதவேன! யா ம் உம  தி ள்ளப்ப ேய ஆகுக! 
 
    சத். அரேச, வா ம், நாம் சீக்கிரம் இவ்விடத்ைத விட் ப் ேபாேவாம் - எங்காவ . 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, உமக்குச் ேசரேவண் யெதல்லாம் ேசர்ந்  விட்டேத; இனி எனக்கு 
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            விைட ெகா க்கிறீரா? 
 
    ந. ஆஹா! என்ன ஹாிச்சந்திரா, கைடசியில் இப்ப ச் ெசால் விட்டாய்? எனக்குச் 
            ேசரேவண் யெதல்லாம் ேசர்ந் விட்டெதன்றாேய? எங்ேக ேசர்ந்த ? என்  
            தரகு எங்ேக? அைதக் ெகா ப்பதன் ன் உன்ைன விட் விட எனக்குப்  
           பயித்தியம் பி த்தெதன்  நிைனக்கிறாயா? 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, உமக்கு நான் தரகு ஏேத ம் ெகா ப்பதாக ஒப் க்ெகாண்ேடனா? 
 
    ந. ஒப் க்ெகாள்ளாவிட்டால் என்ன? தரக க்குச் ேசர ேவண் ய தரைகக் ெகா க்க 
            ேவண் ய  தர்மமல்லவா? இ  ெதாியாதா உனக்கு? உன் பின்னால்  
            இத்தைன நாளாக நான் எத்தைன கஷ்டப்பட்  வந்ேதன், நீ தான் கண்ணாராப்  
            பார்த் க் ெகாண் ந்தாேய. 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, அ  உண்ைமேய - ஆயி ம் இந்த வழக்கம் எனக்குத் ெதாியா . 
            நீங்கள் ெகா க்கேவண் ம் என்  ெசான்னால் ெகா க்கத் தைடயில்ைல. 
            எவ்வள  உங்க க்குத் தரகுக்காகச் ேசர ேவண் ம்? 
 
    சத். என்ன அரேச அப்ப க் ேகட்கிறீர்கள்? ன்  தரகு ேபசியிராவிட்டால் நீர் 
            ெகா க்க ேவண் யதில்ைல. அன்றி ம் சாதாரணமாகப் பணம் 
            ெபற் க்ெகாள்பவர்கேள தரகு ெகா க்கேவண் ம்; ஆகேவ விஸ்வாமித்திரர் 
            ெகா க்கிறார். ணாக இன் ம் கஷ்டத்திற்குள்ளாக்கிக் ெகாள்ளாதீர்கள்! 
            இ வைரயிற் பட்ட  ேபா ம் - நீர் வா ம். 
 
    ந. ஹாிச்சந்திரா, நீேய உன் வாயால் சற்  ன்பாக, நான் ெகா க்க  
           ேவண் ெமன்  ெசான்னால் ெகா க்கத் தைடயில்ைல என்  ெசான்னாயா  
           இல்ைலயா? நான் ெகா க்கத் தான் ேவண் ெமன்  ெசால் கிேறன். 
 
    சத். நான் ெகா க்க ேவண் யதில்ைல என்  ெசால் கிேறன். 
 
    ந. அப்ப  ஹாிச்சந்திரன் ெசால் விடட் ம், நான் ேபாய்வி கிேறன். 
 
    ஹ. சத்யகீர்த்தி, சற்  ன்பாக நான் அவ்வா  கூறிய  உண்ைமேய. ஆகேவ, 
            என் வார்த்ைதப்ப  நான் நடக்கேவண் ய தான். சாி - வ வெதல்லாம்  
           வரட் ம் – ஸ்வாமி, தங்க க்குத் தரகுக்காக எவ்வள  ேசரேவண் ெமன்கிறீர்? 
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    ந. அதிகமாக எனக்கு ேவண் யதில்ைல. நீேயா கஷ்ட திைசயி க்கிறாய் – 
            ஆகேவ, ஒ  லட்சம் ெபான் ெகா த்  வி , ேபா ம். அதிக ஆைசகூடா  
            அந்தணனாகிய எனக்கு; அ  ெகா ப்ப  உனக்குக் கஷ்டமாயி ந்தால் ெசால், 
            னிவ க்குச் ேசரேவண் ய ெபான்னி ந்  லட்சம் ெபான்ைனத்  
            தரகுக்காகக் கழித் க்ெகாண் , நீ மிகுதிையக் ெகா த்ததாக அவாிடம்  
           ெகா த்  வி கிேறன். அவ க்ெகன்ன கணக்கா ெதாியப்ேபாகிற ?  
           ெதாிந்தா ம் இெதன்ன அவ க்கு ஒ  வர  சிலவா? 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, அங்ஙனம் ெசய்யேவண்டாம். அ  தர்மமல்ல, ெப ம் தவறாகும். 
            நான் அந்த லட்சம் ெபான்ைன உமக்கு ேவறாகக் ெகா க்கிேறன். 
 
    சத். அரேச, இெதன்ன ேபதைம? எங்கி ந்  ெகா க்கப் ேபாகிறீர்? உம்மிடம் 
            என்ன இ க்கிற  ெகா க்க? 
 
    ஹ. சத்யகீர்த்தி, அ  ஒ  நியாயமாகாேத! ச த்திரத்ைதக் கடக்க வழிகாட் ய 
            தயாநிதி, சி  கால்வாையக் கடக்க வழி காட் வார் - அப்பா,சத்யகீர்த்தி,  
            என்ைன யா க்ேக ம் அ ைமயாக விற்  - இவ க்குச் ேசரேவண் ய 
            தரைகக்ெகா த் வி . - 
 
    சத். அந்ேதா! சிவ சிவ! நான் என்ன வார்த்ைதகைளக் ேகட்கிேறன் - அரேச! 
            உம்ைமயா நான் - அ ைமயாக  
 
    ஹ. அப்பா, சத்யகீர்த்தி, என் மைனவி மக்கைள விற்றபின் என் டைல ம் நான்  
           ஏன் விற்கலாகா ? என்மீ  அன் ள்ளவனாயின் ஒ  ஆட்ேசபைன ம்  
           ெசால்லா , ஆலஸ்யமின்றி என்ைன விற் , அப் பணத்ைத இவ் வந்தணாிடம்  
           ெகா . 
 
    சத். அரேச, அப்ப  நீர் கட்டாய மாய்க் ெகா க்கேவண் ெமன்றால், தங்கள்  
            ஊழியன் நானி க்கிேறன். என்ைன அ ைமயாக விற்  இப் பணத்ைதச்  
            ெச த்திவி ம். – உம்ைம ேவண் க் ெகாள் கிேறன், இந்த  
            ேவண் ேகா க்காவ  இைச ம். 
 
    ஹ. சத்யகீர்த்தி,உனதன்ைப ெமச்சிேனன்-ஆயி ம் அப்பா,நீ இப்ெபா  
            என் ைடய ஊழியன் அல்லேவ,விஸ்வாமித்திர ைடய ஊழியன் என்பைத 
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            மறவாேத. ஆகேவ,என் கடைனத் தீர்க்க உன்ைன விற்ப  தர்மமல்ல, அப்ப  
            தர்மமா யி ந்தேபாதி ம்,விற்க இந்த கட்ைட இ க்கும்ெபா , உன க்ேகன் 
            நான் கஷ்டம் ைவக்க ேவண் ம்?சத்யகீர்த்தி,இனி தாமதிக்காேத. தய  ெசய்  
            என்ைன இக் காசி நக ரத்திேலேய எவ க்காவ  விற் வி ; இக்கடைன ம் 
            தீர்த் வி  சீக்கிரம். 
 
    சத். அரேச,உமதிஷ்டப்ப . இனி நான் என்ன ெசால்வ ?-வா ம் ேபாேவாம். 
 
    ஹ. ஸ்வாமி,தாங்கள் தய ெசய்  இந்த சிரமத்ைத ம் ேமற்ெகாள்ளல் ேவண் ம்- 
            கூட வா ங்கள் ெகாஞ்சம். [ வ ம் ேபாகிறார்கள்] 
 
    காட்சி கிற . 
    ---- 
 

இரண்டாம் காட்சி. 
 
    இடம்-காசியில் மற்ெறா  தி. 
    ஹாிச்சந்திரன், சத்யகீர்த்தி, நட்சத்திேரசன் வ கிறார்கள். 
 
    சத். அண்ணேல,இக்காசிப்ப ட்டணத்  திகைளெயல்லாம் கடந்தாயிற் . 
            உம்ைம விைலக்குக் ெகாள்வார் ஒ  வ ம் அகப்படாத  நம் ைடய 
            ர் அதிர்ஷ்டம் ேபா ம். 
 
    ந. இேதா,இந்த திக்குள் ேபாகவில்ைலேய நாம்? 
 
    சத். ஸ்வாமி,இ  கைடயர்கள் வா ம் தி. இதிற் ேபாவதிற் பிரேயாஜனமில்ைல. 
            அன்றி ம் பிராம்மணராகிய தாங்கள் இதில் அ ெய த்  ைவக்க ம் 
            தகாதன்ேறா? - ஆகேவ ேவ  எந்தப் பட்டணத்திற்காவ  ேபாய்ப் பார்ப்ேபாம். 
 
    ந. காெலா ய உங்கள் பின்னால் இ வைரயி ம் சுற்றிய  ேபாதாேதா? இன் மா 
            சுற்றேவண் ம்?அ  யேவ யாெதன்னால்;இைத விட்  நான் ஒ   
            அ ம் எ த்  ைவக்கமாட்ேடன்;  ஹாிச்சந்திரா, உனக்காக நான்  
            கஷ்டப்பட்ட  ேபா ம். பரச்ேசாியின் எல்ைலயில் என் பாதம் பட்டத ற்காக  
            நான் பிராயச் சித்தம் ெசய்  ெகாள்ளேவண் ம். -அ  ேபானாற் ேபாகட் ம்.  
           உடேன, இவ்விடத்திேலேய எனக்குச் ேசரேவண் ய லட்சம் ெபான்ைன ம் 
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           ெகா க்கிறாயா? அல்ல - 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, ேபா ம் நி த் ங்கள்,மற்ற வார்த்ைதகைள ம் இன்ெனா  ைற  
           கூறி என் மனைதப் ண் ப த்தாதீர், அைவகைளக் ேகட்க ம் என் மனம் 
            ண்ப கிற . - சத்யகீர்த்தி,இவ்விடத்திேல ம் என்ைன விைலக்குக்  
            கூறிப்பார். 
 
    சத். அண்ணேல,இ  கைடயர் வா ம் ேசாியாச்சுேத- 
 
    ஹ. இ ந்தாெலன்ன?அப்பா,இக்கட்ைட யா க்கு அ ைமப்பட்டா ெமன்ன? 
            கு க்காக ஒன் ம் இனி தய  ெசய்  ேபசாேத-உன்ைன ேவண் க் 
            ெகாள் கிேறன். 
 
    சத். அண்ணேல ஒ  ைலய க்கு அ ைமப்பட ஒப் கிறீரா? 
 
    ஹ. இந்த அந்தணர் கூ ம்ப யான ேவ  மார்க்கத்ைத ஒப் க் ெகாள்வைதவிட 
            இதற்ேக உடன்ப கிேறன். 
 
    சத். *அப்ப  ஒப்ப என் நா எழவில்ைலேய! [ க்கிக்கிறான். ] 
 
    ஹ. அப்பா,சத்யகீர்த்தி,ஏன் க்கிக்கிறாய்? இக்கட்ைடேய ம் கட்ைட யா க்கு 
            அ ைமப்பட்டாெலன்ன? மனமான , சத்தியத்ைத நிைல நி த்தி  
            சத்தியத்திற்கு நாதனாகிய சர்ேவஸ்வர ைடய பாதங்க க்கு  
           அ ைமப்பட் க்க ேவண் ம், அவ்வளேவ; இனி தாமதியாேத- இந்த   
           உபகாரம் எனக்குச் ெசய். 
 
    சத். சர்ேவஸ்வரன் என்ைன மன்னிப்பாராக!-இவ்விடத்தில் வா ம் காசி 
            நகரவாசிகேள! நான் ெசால்வைதக் ேகட்பீர்களாக!-அேயாத்திக்கு 
            ேவந்தனாயி ந் , விதியின்ெகா ைமயால் இக்கதிக்கு வந்த ஹாிச்சந்திரைர, 
            அவர் அ மதியின்மீ  அ ைமயாக விற்கிேறன்; அவர் இந்தப் 
            பிராம்மண க்குக்ெகா க்க இைசந்த லட்சம் ெபான்ன்ைனக் ெகா ப்பவர்-எந்த 
            ஜாதியாயி ந்த ேபாதி ம் - இவைர அ ைமயாகக் ெகாள்ளலாம். 
 
    [கும்பல் ேசர்கிற ,ெப ங் கூச்சல் உண்டாகிற . ] 
 
    ரபாஹு வ கிறான். 
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    . ட்ேரயப்பா! ெநாம்ப கூச்சலா கீேத!யாரானா ெசத் கித்  ட்டாங்களா என்னா? 
            ஆண்ேட, நீயாராண்ேட? மின்ைனேய எங்க ேசாியிேல ெகாளப்பமாகீ . 
            நீங்கல்லா வந்  இன் ம் கூச்சல் ேபாட்ைரங்கேள! என்னா சங்கீதி? 
 
    ச. அண்ணேல,அவ டன் ேபச ம் ேபசாதீர். அவைனப் பார்த்தால் 
            சண்டாளைனப்ேபால் இ க்கிற . 
 
    ஹ. ஐயா, காசிவாசியாேர, நீர் யாராகவி ந்த ேபாதி ம். என் வரலாற்ைறக் 
            ேக ங்கள். நான், ஹாிச்சந்திரன், ஒ கால் அேயாத்திக்கு அரசனாயி ந்தவன், 
            இந்த ப்பிராம்மண க்கு நான் ெச த்த ேவண் ய லட்சம் ெபான் க்காக, 
            என்ைன, என் அ மதியின்மீ  என் ேதாழனாகிய சத்யகீர்த்தி, அவ்விைலக்கு 
            அ ைமயாக விற்பதாகக் கூறியி க்கிறார். அத்ெதாைகையக் ெகா த்   
           என்ைன அ ைமயாகத் தாங்கள் ெகாள்கிறீர்களா? 
 
    . ெதன்னாடா ?விந்ைதயாகீ !லச்சம் ெபான்னா? ஏம் யப்பா, நீ என்னா எங்க 
            ஊர்ேல என்ன மானா ம் வாந்திேபதி கீந்திேபதி வந்  லச்சக்கணக்கா 
            மனசர்ங்ெகா ெசத் ட்ராங்க இண்  ெநைனச்சிகிைனயா என்னா? 
            சு காட்ெல ஒெயக்கிற ெவட் யா க்கு அம்மாத்தம் ெபான்  எப்ப ய ப்பா 
            ெகைடக்கும்? 
 
    சத். அண்ணேல, அவ ன் வார்த்ைதையக் ேகட்டீரா? இங்ேக இ காட்ைடக் காத்  
            அதன் வ ம்ப யினால் ஜீவிக்கும் சண்டாளன் இவன். அவேனா  இனி தாம் 
            வார்த்ைதயா வ ம் இழிவாகும். 
 
    ஹ. யாராகவி ந்தா ம் இ க்கட் ம்-ஐயா காசிவாசிேய, நான் ேகட்ட ேகள்விக்குத் 
            தாங்கள் இன் ம் பதில்* 
 
    . ஏயப்பா!ெவெல ெராம்ப ெராம்ப ெசால்ைரேயப்பா!- ரெவ ெகாறச்சிேகாயப்பா. 
 
    ஹ. ஐயா,அ  யா . 
 
    . ட்ாியப்பா! ெநாம்ப கண் ப்பாகீேத!- இக்கட் ம் நா  இம்மாத்தம் 
            ெபான்  ெகா த்  அ ெமயா வாங்கனா,நீ என்னா என்னா ேவெல 
            ெசய்ேவயப்பா? 
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    ஹ. தர்மசஸ்திரப்ப  அ ைமயாகக் ெகாள்ள ப்பட்டவன் தன் எஜமான க்கு 
            என்ெனன்ன ேவைலகைளச் ெசய்ய ேவண் ேமா,அைவகைள ெயல்லாம் 
            ெசய்யச் சித்தமாயி க்கிேறன். 
 
    , அந்த சாத்தரம் கீத்தரம் அல்லாம் எனக்கு ெதாியா ய ப்பா, நான் ேகக்கர 
            ெதன்னாண்ணா, எனக்கு ப லா,சு காட்ெல இந் கி , அங்ேக வர்ர 
            ெபாணங்கெளெயல்லா சு ைவயா? 
 
    சத், அந்ேதா! அந்ேதா! ஈஸ்வரா!- 
 
    ந. ஹாிச்சந்திரா,உனக்ெகன்ன பயித்தியமா? இத்ெதாழிைலச் ெசய்வதற்கா 
            உடன்படப்ேபாகிறாய்? அேயாத்தியில் அரசர்க்கரசனாய் ஆண்ட  
            ஹாிச்சந்திரன், சு காட்ைடக் காத்  பிணங்கைளச் சுட்ெடாிப்பதா?  
           ஹாிச்சந்திரா,  இப்ெபா தாவ  என் வார்த்ைதையக் ேகள்-உனக்குப் பதிலாக  
           நான் பதில் ெசால் கிேறன். -அேடய்!இவரால் அந்த ேவைல ெசய்ய யா -  
            உன் பண ம் ேவண்டாம் - உன் ேஜா ம் ேவண்டாம்! நீ ேபாய் வா  
            ஹாிச்சந்திரா, இக்கஷ்டத்ைத ய பவிப்பைதவிட, உன்னால் ெகா க்க  
           சக்தியில்ைலெயன்  ஒ  வார்த்ைத ெசால் வி , நான் ேபாய்வி கிேறன். 
 
    ஹ. ஸ்வாமி,தாங்கள் கூறேவண் யெதல்லாம் கூறியாயிற்றா? இன் ம் ஏதாவ  
            மிகுதி யி க்கிறதா? இ ந்தால் ஒேர விைசயாய் எல்லாவற்ைற ம் கூறிவி ம். 
            அ க்க  ஏன் சிரமப்ப கிறீர்கள்?-எல்லாம் ந்ததா?- ஆயின் தய  ெசய்  
            நான் கூ வைதக் ேக ங்கள்- ஐயா, காசிமாநகரத்தின் ஸ்ம சானத்ைதக் 
            காத்த ள்பவேர, நீர் குறிப்பிட்ட ேவைலையச் ெசய்ய ஒப் க்ெகாள் கிேறன். 
            தய  ெசய்  உடேன என்ைன வாங்கிக்* 
 
    சத். இெதன்ன இ ? கன  காண்கிேறனா? 
 
    . ெநாம்பசாி-ஆனா- இந்த பணத்ெத யார்கிட்ட ெகா க்க ம்? 
 
    ஹ. ஐயா,இந்தப் பிராம்மணாிடம். 
 
    . ஆனா, ஐயா, பாப்பைரயா, யாங்கூட ெகாஞ்சம் வாங்க, எங்க ஊட்ேல 
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            இக்கி , தர்ேரன். 
 
    ந. சாி,அ  ஒன்  ெசய்யேவண் ேமா? ஹாிச்சந்திரா, உனக்காக நான் எவ்வள  
            கஷ்டப்பட ேவண் யதாயி க்கிற  பார். - எட் ப்ேபாடா ********! தீண்டப் 
            ேபாகிறாய் என்ைன! . ஏன் சாமி,சும்மா,ெநாம்ப  ேகாவிச்சிகிைரங்க ! என்ென 
            மாத்திர ம் தீண்ட க் கூடா , எம் ப ண த்ெத மாத்திர ம் ட்ெட  கட் கி  
            ேதா ேமேல ேபாட் கி  ேபாவ லாேமா?வா சாமி,சும்மா. [ந ட்ச த்திேரச ைன 
            அைழத் க் ெகாண்  ேபாகிறான். ] 
 
    ச த். அண்ணேல!அண்ணேல!இ ேவா உம க்கு அய ன் விதித்த  விதி! 
            இக்க தி ம்ைமக் கா ம்ப  ேநர்ந்த ேத! நா ம் உம்ைமக் க ைரேயற்ற  
            அச க்த ன யி க்கின்ேறேன! பாவிேயன்! பாவிேயன்! 
 
            [அ கிறான்] 
 
    ஹ . அப்பா,ச த்ய கீர்த்தி ஏன் க்க ப்ப கிறாய்? உன் க்க த்ைத அட க்கிக்ெகாள். 
            என் ெபா ட்  உன க்குத் க்க ெமன்ப ேத ேவண்டாம். எங்கும் நிைறந்த  
            ெபா ள் எண்ணிய வா  இவ் ல கில் எல்லாம் ந ைடந்ேத கிற . அத ன் 
            ெபா ட்  ேபைத மாந்த ர்க ளாகிய  நாம் பித்த ர்க ைளப்ேபால் ம ன த் ய ர ைடந்  
            என்ன  ப ய ன்? ந ம்ைமப் ப ைடத்த வ ர் அறிவார் ந ம்ைமக் காத்தி ம் வ ைகயிைன. 
            அவ ர் ந ம க்கு விதிக்கும் விதியிைனக் குறித்  ெவந் ய ர்ப்ப வ திற் 
            பிர ேயாஜ ன மில்ைல. ந ம க்கு ந ன்ைம ஏேத ம் ேநாி ங்கால், நாம் ண்ணிய ம் 
            ெசய்ேதாம், அத ன் ெபா ட்  இந்  ந ல ைன ஜ க தீச ன் நமக்க ப்பினார், என்  
            ச ந்ேதாஷ ப்ப கிேறாேம, அம்மாதிாி, தீைம ஏேத ம் ேநாி ங்கால், நாம் ஏேதா 
            பாபம் ெசய்ேதாம், அப்பாப நிவாரணத்தின்ெபா ட்  தீங்கிைன அ ப்பினார் 
            அவர், என்  ஏன் சந்ேதாஷிக்கலாகா ? க்ஷணத்தில் அழி ம் இவ் லக 
            வாழ்ைவ ஒ  ெபா ட்டாக எண்ணி, அைத யிழந்ேதாேம,என் , அதன் 
            ெபா ட்  க்கிப்பவன் டனாகும். என் ம் ஆழியாதி ப்ப  சத்தியம்  
            ஒன்ேற- அதன் ஒளி குைறயா . அைத நான் காத் வ ம் வைரயில், நான்  
            க்கப்பட  நிமித்தியமில்ைல. என் ெபா ட்  நீ ம் க்கப்பட  
            நிமித்தியமில்ைல. - 
 
    [ ரபாஹு ம், நட்சத்திேரச ம் ம ப  வ கிறார்கள். ] 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, தங்க க்குச் ேசரேவண் யெதல்லாம் ேசர்ந்  விட்டேதா? 
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    ந. ஆம், ேசர்ந்  விட்ட  - இனி நான் விைட ெபற் க் ெகாள் கிேறன். அப்பா,  
           உன் மேனாதிடத்ைத ெமச்சிேனன். நீ காத்தி ம் சத்தியம் உன்ைன என் ம் 
            காத்தி மாக! அப்பா, உன்ைன நான் பலவா  ன்பத் க் குள்ளாக்கிேனன், 
            அவற்ைறெயல்லாம் நீ மறந்  என்ைன மன்னிப்பாயாக! 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, தங்கள்மீ  என்ன குற்றம்? எல்லாம் என் ஊழ்விைனப் பயனாகும்! 
            தங்கள் பாதங்க க்கு நமஸ்காிக்கிேறன். விஸ்வாமித்திர னிவாிடம் அ ைம 
            ஹாிச்சந்திரன் திக்குேநாக்கி தண்டனிட்  நமஸ்காித்ததாகச் ெசால் ம். 
 
    ந. அப்ப ேய, அப்பா நான் ேபாய் வ கிேறன். [ேபாகிறான்] 
 
    . ேடயப்பா, உம்ேப ெரன்ன ெசான்ேன? 
 
    ஹ. ஹாிச்சந்திரன். 
 
    . ெதன்னாடா எய்வாகீ ? அத்தினி நீளம்ேப  எம் வாய்ெல ெநாைழயெல – 
            அந்த ேபெர ெசால்லப்ேபானாகா, அர்சி ண்ரவன், இண்  வ !  
            அப்ெபாறம் அந்த ேபெர ைவச்சிகி ,ெசாடைலயிெல வர்ர அர்சி ெயல்லாம்  
            நீ ண் ட்ேடண்ணா, அப்ற ம் நான் என்னா ெசய்யர ?நான் ெசால்ரத்ேத  
           ேக - ஒன்ென- அாிச்சா, இண்  கூப்பிட்ேரன்! 
 
    ஹ. எஜாமான ைடய இஷ்டம். 
 
    வி. நல்ல ேபச்சு ெசான்ேன!-நீ இந்த கம்பிளிைய ம் ேகாெல ம் எ த் கி , 
            ேநரா சு காட் க்குேபா; அங்ேக ரவா  இண்  எம்ேபெர ெசன்ென  
           இண்ணா, நானி க்கிற எடத்ெத காட் வான் எம்மவன் ரன்; இந்தப்  
           ெபாண ங்கெள ெயல்லாம் ெகா த்திர ெவதம், அெவ உனக்கு கத்  கு ப்பான்- 
           கத் க்ேகா நா  ஊட் க்குப் ேபாயி கஞ்சி கு ச்சிட்  வர்ேரன்- நீ ெபாறப் . 
 
    ஹ. அப்ப ேய. 
 
    . ெடெடெட!இ  யார்ரா உம் பின்னாேல ஒர்த்தன்? 
 
    ஹ. இவர் என் ேதாழர். 
 



 67

    . ேதாெயன்!ேதாெயன் என்னாடா அ ெமக்கி? நீ என் ேவெலெய ெசய்யா ெம,கூட 
            உக்காந் கி  க ெதேபச , ஒ  ஆ கூட இட் கி  ேபாைரேயா?அெதல்லாம் 
            ஒத வா . இப்ப ேவ அ ப்பிச்சூ  அந்த  மவ ென. 
 
    ஹ . அப்பா, ச த்ய கீர்த்தி, ஆண்ட வ ன் ெசான்ன ப  அ ைம ேகட்க  ேவண் ய - 
            நீ விைட ெபற் ச்ெசல். 
 
    ச த். அப்பா, ர பாஹூ-இேதா நான் ேபாய் வ கிேறன்- ஆயி ம் இவ ைர 
            எப்ெபா தாவ  பார்த் ப்ேபாகும் ப யாக  என க்கு உத்த ர வ ளிக்க ேவ ம். 
 
    . ஆ! அப்  ேக -எப்ப தாச்சி ம் ஓர் மாச த்திெல ஒ தாட்  வ ந்  
            பாத் ட் ப்ேபா; அ க்க  வ ராேத, ப த்திர ம்,ேபா. 
 
    ச த். அண்ண ேல,விைடெபற் க் ெகாள் கிேறன். ஹ . அப்பா,ேபாய்வா. 
            [ச த்ய கீர்த்தி ேபாகிறான். ] ஆண்டவேர, அந்த சு கா  எப் பக்கம் இ க்கிற ? 
 
    . இப்  ேநரா ேபாயி,பீச்சைகபக்கம் தி ம்பனா-கங்ெக கெர யிக்கு , 
            அ க்குகிட்ட தாம்; விசாாிச்சிகி  ேபா. 
 
    ஹ. உத்தர . [ஹாிச்சந்திரன் ஒ  பக்கம் ேபாகிறான். ] 
 
    . விஸ்வாமித்திர னிவர் சப்தம் நிைறேவறினாற்ேபால்தான்! [ேபாகிறான். ] 
 
    காட்சி கிற . 
    -------- 
 

நான்காம் அங்கம் 
தல் காட்சி 

 
    இடம்-காசிக்க த்த ஓர் வனம். ேகாபாலன், ராமேசஷன், வரதன் த ய 
    பிராம்மணப் பிள்ைளக டன் ேதவதாசன் தர்ப்ைப ச மித்  த யன ேசகாித் க் 
ெகாண் க்கிறான். 
 
    ேகா. அேட,வரதா,அந்த சின்னபய ேதவதாசென பார். தர்ப்ெபெய சாியா ெவட்டத் 
            ெதாியெல; நாம்பள்ளா ெசய்யரத்ெத பாத் , தா ம் அப்ப ேய ெசய்ய  
            பாக்கரா- யெல ஆனா பாவம்! ெராம்ப சின்ன பயடா! 
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    வ. ஆமாம் பாவம். அவென பாத்த ேநக்கு பாிதாபமாயி க்கு. இவ்வள  சின்ன 
            பயெல. அந்த காலகண்ட பிராம்மணன், காட் க்கு அ ப்பிச்சாெர ந ம்ேமாெட! 
            கல் ெநஞ்சுடா அந்த பிராம்மண க்கு, இந்த பயெல ம் அவா அம்மாைள ம் 
            என்னா கஷ்டப்ப த்தரான் ெதாி மா ேநாக்கு? நாம் பக்கத்  ஆத் ெல 
            இ ந்திண்  அல்லாம் பாத்திண் க்ெக. 
 
    ரா. ஏண்டா அவாேள கஷ்டப்ப த்தக்கூடா ? அவா என்னா பிராம்மணாேளா? 
            அதல்லாெம அவா, ெவைலக்கி வாங்கின அ ைமதாேன? நம்ெமப்ேபாலவா? 
 
    வ . ேசஷா! ேநத்  ந ம்ம  வாத்தியார் ெசால் க் ெகா த்த ெத ெயல்லாம் நண்ணா 
            க த்திண் க்ெக! நாம் வ ந்  எல்லார் ேபர்ேல ம் த ய ேவா க்க ம், என்னா 
            ஜாதியா யி ந்தா ம் ச ாி, ஆ மாடா யி ந்தா ம் ச ாி, இண்  ெசான்னாேர, 
            அத்ெத இ க்குள்ள மறந்  ட்ைடெயா? நீ ம் ெபாியவனானா, இண்ெனா  
            கால கண்டப் பிராம்மணனாெவ! 
 
    ேகா. என்னாடா அ  வி தா வார்த்ெத! அந்த ேசஷெனா  ேநாக்ெகன்னாடா 
            ேபச்சு? வாங்க அல்லாம். சீக்கிரம் இன் ம் ெகாஞ்சம் தர்ப்ெப அ த் , 
            ஆ க்கு ெகாஞ்சமா, அந்த ேதவதாச க்குக் ெகா ப்ேபாம். 
 
    ரா. ட்டாப் பசக! ெசய் ங்க நீங்க. நான் ெகா க்க மாட்ேடன். 
 
    ேகா. உன்ென யா ம் ெகா க்க ம் ெசால்லெல-நீ ெகா க்க ம் ேவண்டாம் ேபா. 
            -ேபான மாசம் காய்ச்சல் வந்த மாதிாி இன்ெனா  தரம் ேநாக்கு காய்ச்ச  
           வரட் ம் அப்ப எங்க கிட்ட வந்  தர்ப்ெப ேகப்ெப-அப்ப எங்க க்கு பதில்  
           ெசால்ல ெதாி ம். 
 
    ரா. இல்ெல இல்ெல இல்ெலடா!ேகாபாலா, எம்ேபர்ெல ேகாவிச்சிக்காைதங்க. –  
            நா  என்னா ெசால்ல வந்ேதண்ணா, நம்ெமப்ேபாெல அவ ம் கஷ்டப்பட்டா,  
            சீக்கிரம் தர்ப்ெப கிர்ப்ெப அ க்க கத் கவா இண் ; உங்க ேபர்ெல நான்  
            ஒண் ம் ெசால்லெலடாப்பா. 
 
    ேகா. சாிதான்,உன் சமாசாரம் எங்க க்கு நன்னா ெதாி ம்- ஆனா ம் இப்பெவ ஒ  
            வார்த்ெத ெசால்ேரன் ேக - இந்த மாதிாி ஒனக்கு ெகட்ட த்தி மாத்திரம் 
            வாணாம் -அத்ெத உட் . [எல்ேலா ம் தர்ப்ைப ேசகாிக்கின்றனர். ] 
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    ேதவ. [ெப ச்சுவிட் ]அம்மா!அம்மா! [கண்ணீர் வி கிறான். ] 
 
    வ. ஐேயா பாவம்!அவங்க  அம்மாெள ெநைனச்சிண்  அழராம் ைபய!- அவ க்கு 
            எவ்வள  வ த்தமாயி க்கும். இந்த சி  பயெல காட் க்கு அ ப்பேனாேம 
            இண் ! 
 
    ேகா. ஆமாம்,அந்த அம்மாேள பாத்தாதான் ேநக்கு ெராம்ப வ த்தமா யி க்கு.  
            இவன் அறியாத பய, கஷ்டம் இண்ர  அவ்வளவா ெதாியெல. அந்தம்மா,  
            அந்த பிராம்மணனிடத்திெல ராவாப் பகலா, என்னா ஒைழக்க ரா, என்னா  
            கஷ்டப்படரா, ெதாி மா? நான் என்னதான் பாவம் பண்ணா ம், ம  
            ஜன்மத்ெல காலக ண்டனா 
            மாத்திரம் ெபாறக்கக்கூடா . -ஒ  ரக ஸ்யம் ெதாி மாடா? அந்தம்மா, 
            அேயாத்திக்கு ராஜாவா யி ந்த ஹாிச்சந்திர ைடய ஆத் க்காாியாம்! இந்த 
            பய ம் அவா அம்மா ம் என்னா ெசல்வத்திெல இ ந்தி க்க ம்?  
            அைதயாவ  ேயாசிச்சி அந்த பிராம்மணன் ெகாஞ்சம் நன்னா நடத்தக்கூடாதா  
            அவாெள! பாவம்! 
 
    ரா. அல்லாத்ைத ம் நம்பிவிடராம் இவன்! அவ ஹாிச்சந்திரர் ஆத் க்காாியா  
           யி ந்தா, அ ைமயா ேபாவாேன? அ க்கு பதில் ெசால்  பார்ப்ேபாம். 
 
    ேகா. தன் வாக்ைகக் காப்பாத்தரத் க்காக, ஹாிச்சந்திரன் தன் நா  நக ரத்ெத 
            ெயல்லாம் விஸ்வாமித்திர க்கு தானமாகக் ெகா த் ட் , அப் றம்  
           அவ க்குக் ெகா க்கேவண் ய கட க்காக, இவாெள அ ைமயா வித் ட்டார்  
           இண்ராக. 
 
    ரா. அைதெயல்லாம் நம்பாெத!அவ்வள ம் ெபாய்யாயி க்கும்- அப்ப  
            ெசய்யரத் க்கு ஹாிச்சந்திரன் என்னா மைடயனா? 
 
    வ. அடா ேசஷா!ேநாக்கு ெராம்ப ெதாி ம், நீ ெராம்ப த்திசா தான். - நீ ஒறக்கக் 
            கத்தாெத, பாவம், அந்த பய ேகக்கப் ேபாரான்!- வாடா ேகாபாலா, அவன்  
           கிட்ட  ேபாேவாம். [ேதவதாசனிடம் ேபாகிறார்கள். ] 
 
    ேகா. ேதவதாசா,இண்ைணக்கு நீ அ த்த  ேபா ம். உனக்காக நாங்க ெகாஞ்சம் 
            அ த்திண்  வந்தி க்ேகாம், இந்தா வாங்கிக்க. -இைத ெயல்லாம் ேசத்திண்  
            ேபானா, அந்த ெகழம் ேகாவிச்சிக்கா - 
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    ேதவ. அப்பா,உங்க க்ெகல்லாம் நமஸ்காரம்-ஆயி ம் இன் ம் ெகாஞ்சம்  
            தர்ப்ைப ேசகாித் க் ெகாள் கிேறன். ஒ  சுைம க்கிக்ெகாண்   
            வராவிட்டால் என்ைன ம் என் தாயாைர ம் அ த் த் ரத்திவி வதாகச்  
            ெசான்னார் ஐயர். என்ைனய த்தா ம் ெபாிதல்ல, என் தாயாைர அ ப்ப   
           எனக்கிஷ்டமில்ைல. 
 
    வ. அப்ப  உங்க ெரண் ேபைர ம் ஆத்ெத விட்  அ ச்சி ெதாரத்திவிட்டா, 
            உங்க க்கு நல்ல தான்; அந்த கஷ்டெமல்லாம் இல்லாெம இ ப்ைபக. 
 
    ேகா. ேதவதாசா,நீ ஒன் ம் பயப்படாேத, உன்ென பய த்தறத் க்கு அப்ப  
            ெசால் யி க்கும் அந்தக் ெகழம். உங்க அம்மாைவ அ க்கா  அ , நாங்க 
            ெசால்ேராம் வா-ெராம்ப ேநரமா ேபாச்சு. 
 
    ேதவ. ஒ  நிமிஷம் ெபா ங்கள்-இேதா வந்  விட்ேடன். அேதா பா ங்கள், 
            அந்தக் குன்றின்ேபாில் நல்ல தர்ப்ைப இ க்கிற  பச்ெசன் ,ஓ ப்ேபாய் ஒ  
            ெநா யில் அைத அ த் க்ெகாண்  வ கிேறன். அைதப் பார்ப் பாரயின் ஐயர் 
            சந்ேதாஷப்பட்ட்  என் தாயாைர அ க்காம ப்பார். [ஓ கிறான். ] 
 
    ேகா. அடடெட!நில்  நில் !-ேகட்காெத ஓடராம் பா ! கால் த க்கி 
            வி ந்தா னிண்ணா என்ன ெசய்யர ? 
 
    ரா. த்தி வ ம் அப்ேபா. 
 
    ேகா. உனக்கு இவ்வள  வயசாகி ம் இவ்வ ள  த்தி வந் ேத! 
 
    ேதவ. என்ன பச்ெசன் றி க்கிற !காைலயில் இவ்வழி வந்த ெபா  இைத நான் 
            எப்ப ப் பாரா  விட்ேடன்? [தர்ப்ைபைய அ க்கிறான். ] ஐேயா! பாம் !  
           பாம் ! பாம்  என்ைனக் க த்  விட்ட ! க த்  விட்ட !- அேதா ஓ கிற !  
            ஓ கிற  
 
    மற்றவர். ஆ! ஆ! எங்ேக? எங்ேக? [அவன கில் ஓ கின்றனர். ] 
 
    ேதவ. ஐேயா! அம்மா! அம்மா! விஷம் ஏ கிறேத! ஏ கிறேத! அண்ணா! அண்ணா! 
            அம்மா--அப்பா! [மாிக்கிறான். ] 
 
    மற்றவர். ஐஐேயா! ேதவதாசன் ெசத் ட்டான்! நாம என்னா ெசய்யர டா! 
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    ரா. நாெமல்லாம் ஓ ப் டலாம் வாங்கடா! இங்ேக இ க்கக் கூடா . 
 
    வ. என்னாடா இ ? பாவம்! இந்த பயெல இங்ெக இப்ப யா விட் ப் ேபார ? 
 
    மற்றவர். நாம ேவெற என்னா ெசய்யலாம்? 
 
    ரா. அேட, நான் ெசால்ரத்ெத ேக ங்க. இங்ெக இந்த மாதிாி நிண் கி  ேபசிகி  
            இ ந்ைதகளா, அந்த பாம்  வந்  நம்ெமெயல்லாம் க ச்சூ ம். நான் ேபாெரன், 
            நீங்கல்லா வர்ைரகளா இல்ைலயா?—ெபாங்க ஆனால்! [ஓ ப்ேபாகிறான். ] 
 
    வ. அேட, ேகாபாலா, பய ெசத் ப் ட்டான். —நாம இங்ெக அ கி  
            இ க்கரத் ெல பிரேயாஜனமில்ெல. --இவென க்கிகி  ேபாக நம்மாெல 
            யா . அ மில்லாெம, ெபாணத்ெத ஆத் க்குக் ெகாண்  ேபாகக் கூடா  
            இண்  சாஸ்திரமில்ெல? அத்ெதாட்  இந்த ெகா களாேல ம்  
            எைலகளாேல ம் இவென மறச்சி ைவச்சூட் , நாம ஆத் க்குப் ேபாயி, அவா  
           அம்மா கிட்ட நடந்த ேசதிெய ெசால் ேவாம். 
 
    மற்றவர். அப்ப த்தான் ெசய்ேவாம். 
 
    வ. பாவம்! அவங்கம்மா கிட்ட ேபாயி எப்ப  ெசால்ர  இண்  இ க்கு டா 
            எனக்கு இந்த சமாசாரம் ேகட்டா அவ க்கு எவ்வள  க்கமா யி க்கும்?  
            சின்ன வயசுடா! த்திசா  பய! இப்பகூட என்னா அழகா யி க்ராம் பார்! 
 
    ேகா. அவன் தைலவிதி இப்ப  இ ந் தாக்கும் அந்தமட் ம் அந்தப் 
            பிராம்மணன்கிட்ட கஷ்டப்படரத்ெதவிட, ெசத்  ெசார்க்கம் ட்டான் இவன்— 
            இவ க்காக நாம வ த்தப்பட ேவண் யதில்ெல--அவா அம்மா கதிெய 
            ெநைனச்சிண்டாதான் ேநக்கு க்கம் வ !--ேபாலாம் வாங்க! நாழியா  
           ேபாச்சி,--  சீக்கிரம் ேபாேவாம்-- [ேபாகிறார்கள். ] 
 
    காட்சி கிற . 
    --------------------------------------- 
 

இரண்டாம் காட்சி. 
 
    இடம்--அேத வனம். இர . சந்திரமதி ேத க்ெகாண்  வ கிறாள். 
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    ச. கண்ேண! கண்ேண! ேதவதாசா! எங்ேக யி க்கிறாயடா என் கண்மணி! உன் 
உடல் எங்ேக கிடக்கிறேதா? இப்ேப லகில் என்னி ம் ெப ம் பாவி 
யாேர ண்ேடா? என் அ ைம ைமந்தைனப் பறிெகா த்த மன்றி, 
அவன டைல ம் காணா  கதறேவண்  வந்தேத!--ஈசேன! ஜகதீசா! இந்த அடர்ந்த 
காட் ல், இக் க க்கி ட் ல், என் கண்மணியின் உடைல நான் எங்ெகன்  ேத க் 
கண் பி க்கப்ேபாகிேறன்! ஐேயா! என் மனம் ேபால் இவ்வாகாய ம் 
இ ண் க்கிறேத! ஒ  நட்சத்திரத்ைத ம் காேணாேம! அந்ேதா! அைவகெளல்லாம் 
பாலைன யிழந்த இப்பாவிையப் பார்ப்ப ம் பாபெமன்ெறண்ணி 
மைறந்தி க்கின்றனேவா? க ைணயில்லாத அப்பிராம்மணன் 
சூர்யாஸ்தமனத்திற்கு ன் எனக்கு உத்தர  ெகா த்தி ப்பாராயின் என் கண்மணியின் 
உட க்கு மிடத்ைதக் கண்  பி த்தி ப்ேபேன. அந்ேதா! என் கண்மணியின் 
உடைலக் கட் ய தாவ  என் யரம் ெகாஞ்சம் தீர[க்கூடக் ெகா த்த ைவக்காத 
பாவியாேனேன!— பிராம்மணப் பிள்ைளகள் குறித்த இடம் இ தான் என்  
நிைனக்கிேறன். அதில் சந்ேதகமில்ைல. --ஆயி ம் இங்ேக ஒன் ம் என் கண் க்குப் 

லப்படவில்ைலேய--எல்லாம் காடாந்த காரமாயி க்கிறேத!-- இ  என்ன கா ல் 
தட் ப்ப கிற ? கட்ைடயா?--அன் ! அன் ! கண்ேண! கண்ேண! ேதவதாசா! 
ைமந்தா! ைமந்தா! [உட ன்மீ  ழ்ந்  ர்ச்ைசயாகி பிறகு சற்  ெபா த்  
ெதளிந் ] ைமந்தா! என் அ ைம மகேன! என் கண்மணி! ேதவதாசா! ேதவதாசா! 
ம ந்தைனேயா? ம ந்தைனேயா?-- [தன் ம மீ  அவ டைல வளர்த்திக்ெகாண் ] 
கண்மணி! இச்சி  வயதில் நீ இறக்கேவண் ெமன்  உன் தைலயில் பிரமன் 
வைரந்தனேனா? அரசர்க்கரசனாகிய அேயாத்தி மன்னன் தல்வனா தித்த நீ, 
அ ைமயாய் விற்கப்பட் , கட்ெசவியினால் க க்கப்பட் , ஆ ம் ைணயின்றி 
அநாைதயாய் அ ங் கானகத்தில் ம ந்  கிடக்கேவண் ெமன் , உன் தைலயில் 
எ தப்பட் ந்ததா? கண்ேண! ைமந்தா! இ  அறியாப் பாலகனாகிய நீ இைழத்த 
பாபத்தின் பயனன் , தர்ம ெசா பியாகிய உன் தந்ைத யிைழத்த தவ மன் ! மஹா 
பாபிஷ் யாகிய உன் மாதாவான என் உதரத்தில் உதித்த பாபேம உன்ைன இவ்வா  
பற்றிய ! கண்ேண! ேதவதாசா! உன் கனிவாய் திறந்  ஒ  வார்த்ைத கூறி, 
இக்காதகியின் கவைலையெயல்லாம் ேபாக்கமாட்டாயா? ைமந்தா! ைமந்தா! உன் 
மாதாப ம் யரத்ைதப் பார்த் க் ெகாண்  சும்மாயி க்கலாமா நீ? இக் க ங் 
கானகத்தில் நம  தாய் கதறிய  தவிக்கின்றாேள ெயன்  உன் மனம் 
கைரயவில்ைலயா? கண்ேண! கண்ேண! எனக்கு ஒ  வார்த்ைத கூறடா! ஒ  உ தி 
ெமாழி ெசால்லடா! என்மீ  உனக்கு இறக்கெமன்பதில்லாமற் ேபாயிற்றா? அல்ல , 
நம்ைம இக்கதியில் கண் ம் உயி டனி க்கிற இக் க ன சித்த ைடய காதகி டன் 
ேபசுவ  பாபெமன்ெறண்ணி வாளா யி க்கின்றைனேயா? அப்பா, கண்மணி, 
உனதன்ைன ெயன்  ெபயர் ைவத் க்ெகாண் க்கும் இம்மஹா பாதகிக்கு, 
மாிக்க ம் சுதந்திரமில்ைலேய! அயலா க்கு அ ைமப்பட்ட நான் என திச்ைசப்ப  
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உயிர் றக்க ம் சுதந்தர மற்றவேள! - அநாதரட்சகா! ஆபத்பாந்தவா! ேபாி  
ெயான்ைற இப்ெப ம் பாவியின் தைலயில் விழச்ெசய்  இவைள 
பஸ்மீக்கரப்ப த் ேம இட்சணம்! பாலைனப் பறி ெகா த்த பாபி இப்பாாினில் 
இ ந்ெதன்ன பலன்? ஜகதீசா! இ வைரயில் எனக்கு ேநாிட்ட ன்பங்கைள 
ெயல்லாம் என  கணவர் ெபா ட் ம் என அ ைம ைமந்தன் ெபா ட் ம், ெபா த்  
வந்ேதன். இனி என் அ ைமக் கண்மணி ம ந்தபின், நான் ஆ யிர் தாிப்பாேனன்? - 
ஐேயா! என பாலைனக் க த்த ப  விஷ ைடய பாம்ேப, நீ எங்கி க்கிறாய்? ஒ  
பாப ம் அறியாத அவைனக்ெகான்ற நீ, மஹா பாபிஷ் யாகிய என்ைன ம் க த்  
மாிக்கச் ெசய்யாயா? அப்ப யாவ  இத் யரெமல்லாம் நீங்கி, சுவர்க்கம் ேபாய் என் 
சுந்தர குமாரைனக்கண்  கட் யைணத்  மகிழ்ேவேன! - இல்ைல! என்ைன நீ 
க க்கமாட்டாய் என்  ெதாி ெமனக்கு; ண்ணியம் ெசய்தவர்கேள இப்பா லகத்ைத 
விட்  விைரவில் நீங்கி, சுவர்க்கம் குவார்கள். என்ைனப் ேபான்ற ெகா ம்பாபிகள் 
பல வ டங்கள் இப் பாாினில் உழன்  நரகேவதைனைய அ பவித் ப் பாிதபிக்க 
ேவண் மன்ேறா? அந்ேதா! இவ் ேரழ் வனங்களி ம் என்ைனப்ேபான்ற 
ெகாண் ம்பாபி எவேர  ண்ேடா? இல்லாவி ன் மதிதயன் த்திாியாய் மண்ணினி 

தித் , மன்னர் மன்னனான அேயாத்தி அரசன் அ ந் ைணவியாய் 
வாழ்க்ைகப்பட் ம், நா  நகரத்ைதெயல்லாம் இழந் , நாயகனிடமி ந்  
பிாிக்கப்பட் , அ ைமயாய் விற்கப்பட் , அ ைம ைமந்தைன ம் பறி ெகா த் , 
அநாைதயாய் அ ங் கானகத்தில் அ ந்  நிற்கக் காலம் வாய்த்தேத! அந்ேதா! 
பரேமசா! எந்த ஜன்மத்தில் என்ன பாபமிைழத்ேதேனா இக்கதிக்கு வர? - அந்ேதா! 
அந்ேதா! அந்த பரேமஸ்வரன் க ைணயினால் என  நாதன் நற்கதியைடந் , என் 
அ ைமத்தனத்ைத வி விக்க ஒ கால் வந் , என் அ ைம ைமந்தன் எங்ேக, என்  
ேகட்பாராயின், அவ க்கு நான் என்ன பதில் உைரப்ேபனடா கண்மணி! கண்மணி! நீ 
இறந்  ேபானாய் என்  என் வாயால் எப்ப  அவ க்குச் ெசால் ேவன்? அப்ப  
நான் ெசால்ேவனாயின் - அ ைம ைமந்தன் இறந்  ஆவி தாித்தி க்கிறாள் இப் பாபி, 
இவைள இனி நாம் கண்ெண த் ப் பார்க்கலாகா , என்  தன் ஆவி றப்பாேர! 
அதற்கு நான் என் ெசய்ேவன்? என் ெசய்ேவன்? பிராம்மணர் உன்ைனக் காட் ற் 
க ப்பினார் என்  கூ ேவனாயின், நீ ம் ைணயாக ஏன் ெசல்லவில்ைலெயன்  
ேகட்பாேர! ஐேயா! இக்க ன சித்த ைடய பிராம்மணன் அறியாப் பாலனாகிய 
உன்ைன இவ்வ ங் கானகத்திற் க ப்பினேர! அவைர ெநாந்ெதன்ன பலன்? 
இவ்வா  நீ இறக்க ேவண் ெமன்  பிரமன் உன் தைலயில் எ தியி ந்தால் அைத 
மாற்ற ஆராலாகும்? எல்லாம் வல்ல கட ேள! இப்ப ம் உம  தி ளம் இ ந்தேத! 
ஏைழெயன் ெசய்ேவன்? ஏ ம் உமதிச்ைசப்ப ேய ஆகுக! - ஆயி ம், - ஆயி ம், 
க ைணக் கடெலனப் ெபயர் ண்ட உமக்கு என் அ ைமப் பாலகன் மீ  மாத்திரம் 
க ைண ெயன்பேதன் இல்லாமற் ேபாயிற்  – இனி அ  பயெனன்ன? 
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    [எ ந்தி க்கிறாள். ] 
    ஆண்டாண்  ேதாக* தா ம் அ ைமப் தல்வன் ஆ யிர் ெபறப்ேபாகிறானா? 
அப்ப ப் ெப வதாயின் என் ஆ ெளல்லாம் அ  கழிப்ேபேன! - இவ க்குச் ெசய்ய 
ேவண் ய ஈமச் சடங்குகைள ெயல்லாம் சீக்கிரம் ெசய் விட் , நான் அந்தணர் 

ட் ற்கு ேபாகேவண் ம். இந்தச் சமயத்தி ம் சீக்கிரம் வ ம்ப  கட்டைள யிட்டாேர! 
என் பாபம் அ ! ைமந்தா! ைமந்தா! நீ எனக்குச் ெசய்ய ேவண் ய கர்மத்ைத, நான் 
உனக்குச் ெசய்ய ேவண்  வந்தேத! கண்ேண வா, உன்ைனச் சு கா ற்குச் சுமந்  
ேபாகிேறன்! பரமேன! பரமேன! உம  பாதாரவிந்தங்கைளப் பற்றியதற்குப் பாவி 
கண்டபலனி தாேனா? [ேதவதாசைனத் க்கிக்ெகாண்  அ தவண்ணம் ேபாகிறாள்] 
 
    காட்சி கிற . 
    ---------- 
 

ன்றாம் காட்சி 
 
    இடம் - காசியில் சு கா . ஹாிச்சந்திரன் அைதக்காத்  நிற்கிறான். 
 
    ஹ. ந  ஜாமமாயிற்  - நரமனிதர்கள் ஓைசெயல்லாம் அடங்கி விட்ட  – 
            ேபய்களின் ெகாக்காிப் ம் பிணங்கள் எாி ம் சப்த ம் தவிர, ேவெறான் ம்  
            என் காதிற் படவில்ைல - ஆகாய ம் என் ஆன்மாைவப்ேபால் அந்தகாரத்தில் 
            ழ்கியி க்கிற . - சூாிய வம்சத்தில் மன்னனா தித்த நான், சு காட்ைடக்  
            காத்  நிற்கின்ேறன், தன்னந்தனியாக - ேதவேதவேன, உன்  
           தி விைளயாட் ன் திறத்ைத அறிந்தார் யார்? அழிவிலாப் க ைட ஆதித்ய  
           வம்சத்தி தித் ,  அேயாத்திைய ஒ கால் ஆண்ட ஹாிச்சந்திரன், பிறகு  
          கைடய க்குக் க ைமயாகி, கபந்தங்கள் வா ம் ஸ்மசானத்தில் சவங்கைளச்  
           சுட்ெடாித் க் காத்  நின்றான், என்  கனவி ம் எண்ணப்பட் க்குேமா?  
           அன்ைறத்தினம் அேயாத்தியில் நான்  கனவிற் கண்டெதல்லாம்  
           நடந்ேதறிவிட்ட . - ஆயி ம் - இவ்விதம் ேநாி ெமன்  
            எள்ளள ம் எண்ணினவனல்லேவ! அம்மட் ம் பின்னால் வரப்ேபாகிறைதப் 
           ேபைதமாந்தர்கள் ன்னாள் அறியாதப  ேபர ள் ாிந்தனேர, ேபேயாயா  
            பினாகபாணி! பின்  வரப்ேபாகிறைத ன்  அறியாதி த்தேல ேமலாகும்!  
           வ வ  தீைமேயயாயின் அைத வராம க்கச் ெசய்ய வைக யார் அறிவார்?  
           அ மன்றி  அ  வரப்ேபாகிறேதெயன்  நிைனத்  நிைனத்  ன்ேப  
          அல்ல ற் ப ேவாமல்லவா? வ வ  நன்ைமயாயின், அைத ன்ேப அறிந்   
           வி வதினால் 
            அ  ேநாி ங்கால் அத்தைன சந்ேதாஷத்ைத தரா . ஆகேவ, நடப்ப ெதல்லாம் 
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            நம  நன்ைமக்ேக, என்  நாதன் தி வ களில் நம்பிக்ைக ள்ளவர்களாய், நாம் 
            சந்ேதாஷத்தி ப்பேத நன்மார்க்கமாகும். எந்த ஸ்திதியில் ஈசன் நம்ைம 
            ைவத்தேபாதி ம், இைதப்பார்க்கி ம் இழிந்த ஸ்திதியில் 
            ைவக்காம க்கின்றாேர, என்  அவைர வாழ்த்த ேவண் ம். பாழான எக்கதி 
            ைவத்தேபாதி ம், பாிசுத்த ஆத்மாைவ ைடயவன், பரேமஸ்வரன் நாம் ன் 
            ஜன்மங்களிற் ெசய்த பாபங்கெலல்லாம் பாிஹாரமாகும்ப  இைத நமக் 
            க ப்பினார், என்  க மலர்ச்சிேயா  ற் ம் ெபா த் , அவர  பாதார 
            விந்தங்கைளப் ேபாற் தல் ேவண் ம். அ தான் நாம் உயர் பதவிக்குச் ெசல்ல 
            ஊன்  ேகாளாகும். அநித்தியமாய் இவ் லக வாழ்க்ைகயில் நமக்குள்ள 
            ஆைசயாம் பற்றிைன, அறேவ நீக்கிட, இக்கதிேய நமக்கு நற்கதியல்லவா? 
            இக்கதிக்கு நான் வந்திராவிட்டால், இவ் ண்ைமகைள ெயல்லாம் இப்ெபா  
            நான் அறிந்தி க்க மாட்ேடன் அல்லவா? ஆகேவ, தநாதேன, இந்த  
           ஞானத்ைதப் 
            கட்டேவண்  ைலயேனற்கு இக்கதி யளித்தீர்! உம  ேபர ைள நான் 
            என்ெனன்  கழ்ேவன்! பரமேன! பற்றறப் பற்றிேனன் உம்பாதம்! 
            உம்ப ர்க ட்க ர ேச,ஒழிவ ற  நிைறந்த  ேயாக ேம ற்ைறேயன் ற  ன க்கு வ ம்ெபன ப் 
            ப த்ெதன் கு தாண்  வாழ்வ ற  வாழ்வித்த  ம ந்ேத ெசம்ெபா ட்  
             ணிேவ சீ ைடக் க ழ ேல ெசல்வ ேம சிவ ெப மாேன ெயம்ெபா ட் ன்ைனச்  
            சிக்ெகன ப் பி த்ேத ெனங்ெக ந் த ள்வ தினிேய!- 
            ஆயி ம்-இைவயைனத் ம் அறிந் ம்-என் ஆ யிர்க் காத ைய ம் அ ைம 
            ைமந்தைன ம்பற்றி நிைனக்கும் ேபாெதல்லாம்,என் மேனாதிடெமல்லாம் 
            எங்ேகேயா பறந்ேதா ப்ேபாகிறேத!சந்திரமதி!சந்திரமதி!-ேதவதாசா!  
            ேதவதாசா!- பாவி என்ெபா ட் ப் பாாினில் நீங்கள் அ ைமகளாகி அல்லற்பட 
            ேவண் யதாயிற்ேற! ஈசேன!ஜகதீசா!நானிைழத்த பாபங்களின் ெபா ட்   
            என்ைன உமதிச்ைச வந்தப  தண் ம்,என்ெபா ட்  அவர்கைளத்  
            தண் யாதீர்! எனக்கு இன் ம் ேகடான கதி வாி ம் வ க!அவர்கள் பாப  
           மிைழக்காதப ம் இன் ம் பாிதபிக்காதப ம் கைடக்கண்னாற் கடாட்சித்  
           த ம்! இன் ம் ஒ  கைடசி ேவண் ேகாள்-இக்ககைடயவ க்கு இன் ம்  
            எக்கதி வாய்த்தேபாதி ம், இவன் 
            ேமற்ெகாண்ட சத்ய விரதத்தினின் ம், அ வள ம் பிறழாதப  காத்த ம்! 
            சந்திரேசகரா! சத்யம் என்ப நீேரயானால், அவ்வ வில் உம்ைமப் சிக்கும் 
            அ யார்க் க யனாகிய என்ைனக் காப்ப , உம  கைடைமயாகும். உம   
            பதம் என  பாரம், என்ைனக் காப்ப  உம  பாரம்!பரமதயா ! பரமதயா ! 
            சுைடைலையச் சுற்றி வர ேவண் ய காலமாயிற் . [ றப்ப கிறான்] 
 
    காட்சி கிற . 
    -------------- 
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நான்காம் காட்சி 

 
    இடம் - காசியில் சு கா . ஹாிச்சந்திரன் அைதக் காத்  நிற்கிறான். அ கில் 
சத்தியகீர்த்தி நிற்கிறான். 
 
    ஹ. அப்பா, சத்தியகீர்த்தி இதற்குள்ளாக இங்ேகன் வந்தாய்? என் ைடய 
            கஷ்டத்ைதப் பார்த்  நீ ம் ஏன் கஷ்டப் படேவண் ம்? 
 
    சத். அண்ணேல, நான் என் ெசய்ேவன்? உம்ைம விட் ப் பிாிந்தி க்க என் மனம் 
            ஒப்பவில்ைலேய. பிறந்த  தல் உம்ைமவிட் ப் பிாியா  வாழ்ந்  வந்ேதன் 
            என்ப , நீர் அறியாத விஷயம் அன்ேற; நீர் சந்ேதாஷமா யி ந்த காலத்தில் 
            உம்ைம விட் ப் பிாியாத நான், நீர் க்கம பவிக்கும்ெபா  உம்ைம  
            விட் ப் பிாிய என் மனம் ஒப் ேமா? அண்ணேல, என்ைன அவ்வள   
           ேகவலமாக எண்ணாதீர்! 
 
    ஹ. அப்பா, அவ்வா  நான் எண்ணேவ யில்ைல. என் ெபா ட்  நீேயன் 
            க்கபடேவண் ெமன்  க திேய இவ்வா  கூறிேனன். 
 
    சத். நமக்கு க்கம் ேநாி ங்கால் நம  ஆப்தர்கள் அைத நம் டனி ந்  
            பகிர்ந் க் ெகாள்வதினால் அ  குைற ம் என்கிறார்கேள. 
 
    ஹ. ஆம், அ  ஒ  விதத்தில் உண்ைமேய, ஆயி ம் அத டன் மற்ெறா   
            விஷய ம் ேயாசிக்கேவண்  வ கிற . நம் ைடய க்கமான  நம   
            நண்பர்கைள ம் பீ க்கிறேத என்  க மிடத் , அத் க்கம் அதிகாிக்குேம,  
           அதற்ெகன் ெசய்கிற ? 
 
    சத். அண்ணேல, அெதப்ப  யாயி  மாகுக, உம்ைம விட் ப் பிாிந்தி ப்பெதன்றால் 
            என் உள்ளம் ெபா க்க வில்ைல - அப்ப  இ ப்ப  எனக்கு அசாத்தியமா 
            யி க்கிற . ஆகேவ தாங்கள் என்ைன மன்னிக்கேவண் ம் - அதி க்கட் ம், 
            அண்ணேல, இக் கதியினின் ம் தாம் கைடேய வதற்கு வழிெயான்  
            மில்ைலயா? உம  ஆ ைளெயல்லாம் இப்ப  அ ைமயாகத்தான் நீர் கழிக்க 
            ேவண் ேமா? 
 
    ஹ. அப்பா, அதற்கு பதில் அந்த ஈசைனத்தான் ேகட்க ேவண் ம்; 
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            என்னால் கூற யா . 
 
    சத். அண்ணேல, உமக்குப் பதிலாக நான் உம  எஜமானனிடம் அ ைமயாகி 
            உம்ைம நான் வி விக்க யாதா? 
 
    ஹ. அப்பா, சத்தியகீர்த்தி, உன் அ ங்குணத்ைத ெமச்சிேனன்; ஆயி ம் நீ  
            ெசால்வ  ஒ ேபா ம் கூடா . அதற்கு நான் இைசேயன் என்  உனக்கு நான்  
            எத்தைன ைற ெசால்  யி க்கிேறன்? கடல் சூழ்ந்த இவ் லகில்  
            ஒவ்ெவா வ ம் தன  
            கர்மாைவத் தாேன அ பவித் த் தீரேவண் ம். ஆகேவ, என  கர்ம பலன் 
            இ ேபா ம்; இைத நான் அ பவித்ேத கழிக்க ேவண் ம். ஆகேவ இந்த 
            ஸ்திதியி ம், நம  கர்மமாகிய கடைனச் சீக்கிரம் கழித்ெதாழிக்கிேறாேம  
           என்  சந்ேதாஷப் ப கிேறன். 
 
    சத். அண்ணேல, ஈசன் க ைணயினால் இம்மன உ தி, உம் ைடய மைனவி 
            மக்க க்கு மி ந் , அவர்க ைடய தற்கால ஸ்திதிையப் ெபா த்தி ம்ப ச் 
            ெசய் மாக! 
 
    ஹ. ேதவேதவன் அங்ஙனம் தி ளம் ைவப்பாராக! 
 
    ஒ  றமாக சந்திரமதி, ேதவதாசைனத் க்கிக்ெகாண்  அ த வண்ணம் 
வ கிறாள். 
 
    ச. ஹா! கண்மணி! கண்மணி! நான் இறந்  நீ எனக்குச் ெசய்யேவண் ய கர்மத்ைத  
            நீ இறந்  நான் உனக்குச் ெசய்யேவண்  வந்தேத! விதிேய! விதிேய!  
            இப்ப ம் எங்களி வர் தைலயில் எ தி ைவத்தாேய!-ேநர மாய் விட்ட ; இனி 
            தாமதிக்கலாகா ; கட்ைடைய அ க் கி,என் கண்மணிைய அதில் வளர்த்தி,   
           நான் விைரவில் தகனம் ெசய்யேவண் ம்-சிதறிக்கிடக்கும் இைவகைளக்  
           ெகாண்  சிைதைய அ க்குகிேறன். [அங்ஙனேம ெசய்கிறாள். ] 
            என் அ ஞ்ெசல்வேம!உன் அழகிய கத்ைதக் கைடசி ைற உன் தந்ைத 
            பார்ப்பதற்கில்லாமற் ேபாச்சுேத! ெதய்வேம! ெதய்வேம!-  இனி  
           வ ந்தியாவெதன்?  அப்பா! கண்மணி! இேதா உன் சிைதக்கும் என்  
           வயிற்றிற்கும் ஒேர ெகாள்ளியாக ைவக்கிேறனடா! கண்ேண! கண்ேண!  
         [ெகாள்ளி ைவக்கிறாள். ] 
 
    ஹ. அப்பா,சத்யகீர்த்தி,-அேதா பார் ரத்தில் ெவளிச் சம் ெதாிகிற !யாேரா சிைத 
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            ய க்கிக் ெகாள்ளி ைவக் கிறாற் ேபா க்கிற !-இங்கு சற்ேற இ ,நான்  
           ேபாய் என்னெவன்  பார்த்  வ கிேறன்-  
          [சந்திரமதி இ க்குமிடம் ேபாகிறான். ] 
 
    ச. [அ ெகாண் ]கண்ேண!கண்மணி!கட் க்க ம்ேப! உன் மதி வதனத்ைதப் 
            பாவி நான் காண்ப  இ ேவா கைடசி ைற?ம ப ம் எந்த ஜன்மத்தில் 
            இைதக் காணப்ேபாகிேறேனா?-கண்ேண!கண்ேண! 
 
    ஹ. [அ கிற் ெசன் ]ஸ்மசான மியில் இச் சமயத்தில் கண் ணீர் விட் க் 
            கலங்கி அ வ  யார்? 
 
    ச. [பயந் ]ஈசன் காத்தி வாராக!-ஐயா,நீர் யார்? 
 
    ஹ. நான் இச்சு காட்ைடக் காத்தி ம் காவலாள்,ஏேதா நீ இறந்த  
            குழந்ைதெயான்ைற தகனம் ெசய்ய யல்வதாகக் காண்கிேறன். இச்  
            சு காட் ல் பிேரதத்ைதக் ெகா த் ன் ெச த்தேவண் ய கட்டணம்  
            எங்ேக? 
 
    ச. கட்டணமா? கட்டணெமன்றால்? அெதான் ம் எனக்குத் ெதாியாேத! 
 
    ஹ. கட்டணம் என்றால், இச்சு காட் ல் பிேரதத்ைதச் சு ன், இச் சு காட் ற்குச் 
            ெசாந்தக்காரனாகிய என் எஜமான க்குச் ேசரேவண் ய வாி; அைதச் 
            ெச த்தாவிட்டால் இவ்விடத்தில் எந்தப் பிேரதத்ைத ம் சுடக்கூடா . 
 
    ச. ஐயா! நீர் யாராயி மாகுக, அநாைதயான என்னிடம் அந்த வாிையச் ெச த்த 
            அைரக் காசும் கிைடயா . என் ைடய ஒேர பாலைனப் பறிெகா த்த பரேதசி 
            நான், அவ டைலத் தகனம் ெசய்யேவண்  யி க்கிற . நாேனா ஒ வ க்கு 
            அ ைமப்பட்டவள். அ ைமயாகிய நான் எங்கி ந்  அந்தக் கட்டணத்ைதச் 
            ெச த் ேவன்! ஐயா, என்மீ  தைய ாிந்  அக் கட்டணத்ைத மன்னித்  என் 
            ைமந்த டைலத் தகனம் ெசய்ய உத்தர  ெகா ேம? உமக்குப் ெப ம் 
            ண்ணியமாகும்! 
 
    ஹ. அம்மா, உன் சமாசாரத்ைதக் ேகட்கும் ெபா  எனக்கு மிக ம் பாிதாபமாகத்- 
            தானி க்கிற . ஆயி ம் உன  ேவண்  ேகா க்கிைசய நான் அசக்தனா 
            யி க்கிேறன். நான் என  எஜமான ைடய கட்டைளப்ப  நடக்கேவண் ய 
            ஊழியன்; அக்கட்டணத்ைத மன்னிக்க எனக்கு உத்தர  கிைடயா . ஆகேவ 
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            அைதக் ெச த்தினாெலாழிய நீ உன் ைமந்தைன இங்ேக தகனம் ெசய்ய நான் 
            உத்தர  ெகா க்கக் கூடா ; ஆகேவ அம்மா, நீ என்ைன மன்னிக்கேவ ம்,  
            என் கடைமைய நான் ெசய்யேவண் ம்; உன் ைகயில் காசில்லாவிட்டால், 
            இப்பிேரதத்ைத இங்கு தகனம் ெசய்யக்கூடா . ேவேற எங்ேகயாவ  
            ெகாண் ேபா. 
 
    ச. ஐேயா! நான் ேவெற எங்கு ெகாண்  ேபாேவன் இந்ந  நிசியில்? அன்றி ம் 
            சிைதயின் மீ  ைவத்தைத ம ப  எ க்கலாகுேமா?ெகாள்ளி ம் ைவத்தாய் 
            விட்டேத! இனி நான் சவத்ைதத் தீண்டலாகாேத!-ஐயா,ெகாஞ் சம் தைய 
            ாி ேம?ெகாஞ்சம் பச்சாத்தாபப்ப ங்கள்! உம்ைமக் ைகயிரந்  
            ேவண் கிேறன்! ெகாஞ்சம் ெபா ங்கள்,தகனமாய் வி ம்! 
 
    ஹ. அம்மா!அ  உதவா !இ தான் என் கைடசி வார்த்ைத. நீயாக 
            இப்பிேரதத்ைதச் சிைதயினின் ம் எ த் க்ெகாண்  ெசல்லாவிட்டால் நான் 
            அைதத் தள்ளேவண் ம். என்ன ெசால் கிறாய்?-சாி!என் கைடைமைய நான் 
            ெசய்ய ேவண் ம்-மன்னிப்பாய்! 
 
    [தன் ேகாலால் ேதவதாசன் உடைல எ த் த் தள் கிறான். அ  சந்திரமதியின்ம  
மீ  வி கிற . ] 
 
    ச. ெதய்வேம!ெதய்வேம!-மகேன!இப்ப ம் இ ந் ததா உன் விதி?சுட்ெடாிக்கப் 
            ப ன் சு காட் ப் ைலயனால் சிைதயினின் ம் கீேழ தள்ளப்ப ம்ப யாக  
            என்ன பாபமிைழத்தாயடா கண்மணி நீ!-நீ ஒ  பாப  மிைழத்தி க்க  
            மாட்டாய்- இக்கதி உனக்கு வாய்த்த  என் வயிற்றில் நீ பிறந்த  
            ெகா ைமயாகும்! 
 
    ஹ. அந்ேதா!பாபம்!பாபம்!-அம்மா,என்ன,எவ்வள  ெசால் ம் அ  
            ெகாண் க்கிறாய் இங்ேகேய? 
 
    ச, இந்தக் கதியில் நான் அழாமல் ேவ  என்ன ெசய்வ ? இறந்த என்  
            ைமந்த க்காக நான் ெகா க்கத் தக்க  என் கண்ணீரன்றி ேவெறான் ம்  
            என்னிடம் இல்ைலேய! 
 
    ஹ. அம்மா,என்ைன ெவ க்காேத!நான் என்ன ெசய்ேவன்? உன் கதிைய நிைனத்  
            நான் பச்சாத்தாபப் பட்டேபாதி ம்,என் கைடைமைய நான் 
            நிைறேவற்றேவண் ம். எனக் குச் ேசரேவண் ய வாய்க்காிசி ம் 
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            ழந் ண்ைட ம், நான் மன்னித் வி கிேறன்,என் எஜமா க்குச் ேசர  
            ேவண் ய கட்டணத்ைத மாத்திரம் எப்ப யாவ  ெகா த் தான் தீரேவண் ம். 
 
    ச. ஐயா,உமக்கு எத்தைன ைற நான் ெசால் ேவன்? என்னிடம் கால் 
            ட் மில்ைலேய! 
 
    ஹ. காசு ைகயில் இல்லாவிட்டால் உன்னிடமி க்கும் ெபா ள் ஏதாவெதன்ைற 
            விற்  அைதக் ெகா க்க ேவண் ம். 
 
    ச. ஐேயா!விற்கத்தக்க ெபா ள் என்னிடம் ஒன் மில் ைலேய!ஒன் மில்ைலேய! 
 
    ஹ. ெபாய் ேபசாேத!நான் எைத ம் ெபா ப்ேபன்,ெபாய் யிைன மாத்திரம் 
            ெபா க்கமாட்ேடன்;உன் க த்தில் மாங்கல்யம் இ க்கிறேத,அைத விற்  என் 
            எஜமான ன க்குச் ேசரேவண் ய ெபா ைளக் ெகா க்கிற  தாேன? 
 
    ச. ஆ!ஆ!-ெதய்வேம!ெதய்வேம!இக் கதிக்கும் என் ைனக் ெகாண் வந்தாேயா? நான் 
            பிறந்தகாைல என் டன் பிறந்த என் மாங்கல்யம்,என் கணவர் கண் க்கின்றி 
            மற்ெறா வர் கண் க்கும் லப்படாெதன்  நீ அசாீாி யாய் நின்  கூறின 
            வார்த்ைத ெபாய்த் ப் ேபாய்,சு  காட் ல் பிணத்ைதச் சுட்ெடாிக்கும்  
            சண்டாளப் ைலயன் கண்ணிற்கும் லப்பட்டேத! 
 
    ஹ. ஆ!-ஆ!- 
 
    ச. ெதய்வேம!உன் வார்த்ைதேய ெபாய்த் ப் ேபாவ தானால் உலகத்தினில் 
            எ தான் சத்யமாகும்? 
 
    ஹ. சந்திரமதி! 
 
    ச. ஆ!பிராணநாதா!பிராணநாதா! 
 
    ஹ. ேதவ-தாசா! [ேதவதாசன் உட ன் மீ  ர்ச்ைசயாகி வி கிறான். ] 
 
    ச. பிராணநாதா! பிராணநாதா! - அந்ேதா! பிள்ைளைய ம் பறிெகா த் , இன் , 
            நான் ஷைன ம் பாிெகா ப்பேதா! - ஈசேன! ஈசேன! - இல்ைல, இல்ைல 
            ர்ச்ைசயாயினார் ேபா ம் பிராணநாதர்! பிராணநாதா! - பிராணநாதா! 
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    ஹ. [ ர்ச்ைச ெதளிந் ] சந்திரமதி! - நம  ைமந்தன் - ேதவதாசன் - இறந்தானா? – 
            நான் உயிேரா க்கிேறேனா? கன  காண்கிேறேனா? - இல்ைலேய! 
            இல்ைலேய! - இ  உண்ைமேய! உண்ைமேய! கண்ேண ேதவதாசா! 
    [ேதவதாசன் உடைல கட் யைணத் ] இ ேவா உன் விதி! இ ேவா உன் விதி! – 
            ஈசேன! ஜகதீசா! என்னால் ெபா க்க யவில்ைலேய! இைதக் கண்ணாரக் 
            கண் ம் ஆவி தாித்தி க்கின்ேறேன! என் உள்ளம் ெவ யா தி க்கின்றேத! 
            ைமந்தா! ைமந்தா! ேதவதாசா! நீ ம ந்ததாக என்னால் எண்ண ம் 
            யவில்ைலேய! - அந்ேதா! எனக்ேகன் கண்ணீர் வராம க்கிற ?  
            சந்திரமதி! சந்திரமதி! ஏதாவ  ேபசு - என் டன் - 
 
    ச. ெதய்வேம! நான் காண்ப  ெமய்ேயா ெபாய்ேயா? கனேவா நிைனேவா? – 
            பிராணநாதா! நீர்தாேனா அேயாத்தி மன்னனா யி ந்தவர்? என்ைன மணந்த 
            மணாளர்? 
 
    ஹ. சந்திரமதி! ஆம் ஆம் அ  கிடக்கட் ம்! - ேதவதாசன் - நம  ைமந்தன், எப்ப  
            ம ந்தான்? அைத விைரவிற் ெசால் எனக்கு? - விைரவிற் ெசால் - 
 
    ச. நாதா! நான் உமக்கு என்னெவன்  ெசால்ேவன்? எப்ப ச் ெசால்ேவன்? 
 
    ஹ. கண்ேண! - ெசால் - ெசால் - சீக்கிரம் - 
 
    ச. என் நா எழவில்ைலேய! என் நா எழவில்ைலேய! - 
 
    ஹ. ெகாஞ்சம் மனைத ைதாியம் ெசய் ெகாண்  - ெசால்! ெசால்! 
 
    ச. [அ ெகாண்ேட] இன்  காைல-காலகண்ைடயர், காட் ற்குச் ெசன் ,தர்ப்ைப 
            ேசகாித் க் ெகாண்  வ ம் ப -கட்டைளயிட்ட ப்பினார் ேதவதாசைன- 
            அங்ேக க ம் பாம்ெபான் -கண்மணிையக் க க்க-ம ந்த தாக உடன்ெசன்ற 
            பிராம்மணப் பிள்ைளகள்வந்  ெசான் னார்கள்-நான் இைதக் ேகட்ட ம்- 
 
    ஹ. அந்ேதா!ேதவதாசா!-அேயாத்தி மன்ன க்கு அ ம் தல்வனாய்ப் பிறந்த நீ, 
            அ ங் கானகத்தில் அநாைத யாய் அரவம் தீண்  இறக்கேவண் ெமன் ,  
           அயனார் உன் தைலயில் வைரந்தாேரா?அப்பா!கண்மணி!அறி யாப்பாலனாகிய  
            நீ ெசய்த பாபத்தின் பயனாயிரா  இ , பாிசுத்தமான பாிதியின் வம்சத்தி  
            தித் , பாரா ம் மன்னனாய்ப் பிறந் ம்,பைறய க்க ைமயாகி பரம  
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           சண்டாளனாகிச் சு காட்ைட பா காத்  நிற்கும்,கதிைய யைடந்த , இம்மஹா  
           பாபியின் ைமந்தனாய்ப் பிறந்த ெகா ைம ேபா ம்!ெகா ைம ேபா ம்!  
             [ேதம்பி அ கிறான். ] 
 
    ச. ஆ!ெதய்வேம!நான் என்ன வார்த்ைதயிைனக் ேகட்கி ேறன்!பிராணநாதா- 
           தாங்கள்- இக்கதிக்கு எப்ப  வந்தீர்கள்? 
 
    ஹ. சந்திரமதி-கூ கிேறன் ேகள்-உன்ைன விட் ப் பிாிந்த பின், 
            நட்சத்திேரசர், தனக்குத் தரகு ேசர ேவண்  ெமன்  ேகட்க,அைதக்ெகா க்க 
            இைசந் ,ேவெறான் ம் வைகயில்லாதவனாகி,நான் இச்சு காட் த் 
            தைலவனாகிய ரபாஹு எ ம்- ைலய க்கு-அ ைமப் பட் - 
           அக்கடைன ம் தீர்த்ேதன். 
 
    ச. அந்ேதா!அந்ேதா!பிராணநாதா!இக்கதி ம் உமக்கு வாய்க்கேவண் மா? 
            எனக்கு எக்கதி வாய்த்தேபாதி ம் நீராவ  சுகமாயி ப்பீர் என்ெறண்ணி, 
            ெபா த்  வந்ேதேன! 
 
    ஹ. சந்திரமதி,நீ ம் ேதவதாச ம் அ ைமப்பட்டேபாதி ம்,  எேதா  
            சுகத்தி ப்பீர்கள் என்ெறண்ணி,நான் என் கதிையக் க தா   
            ெபா த்தி ந்ேதேன! அ ம் இத டன் ேபாயிற்ேற!-ஈசேன! ஈசேன!  
            ஏைழேயன் இனி என் ெசய்ேவன்?என்ன ேநர்ந்தேபாதி ம் நீேர கதி என்   
           உம்ைமக் ைகப்பற்றியதற்கு,என்ைனக் ைக விட்டீேர!-நீர் என்ைனக் ைகவிட்ட  
           ேபாதி ம் நான் உம  காைல விடமாட்ேடன்!-சந்திரமதி,எ ந்தி - உன   
           மனைதத் ேதற்றிக்ெகாள்,  நம  ைமந்தன் ண் ணியஞ் ெசய்தவன்,   
           இப்பாழகிய உலகில் அவனி ந்  கஷ்டப்ப வாேனன் என் , பரமதயாநிதி  
           தன் பாதம் ேசர்த் க் ெகாண்டார் அவைன;  பாபிகளாகிய நாம்தான் பாாினில்  
           உயி டன் இ ந்  பாிதபிக்கிேறாம். -நாமி ைழத்த பாப பாிஹாரமாக! -  நாம்  
           என்ன வ ந்தி ம் என்ன பலன்? ம ந்த ைமந்தன் ம ப ம் உயிர் ெபறப்  
           ேபாகிறாேனா?-  ேநரமாகிற . 
            இனி காலதாம தம் ெசய்யலாகா -ம ந்த ைமந்த டைல எப்ப ம் தகனம் 
            ெசய்ய ேவண் ம். அப்ப ச் ெசய் ன்-என் எஜமானனக்குச் ேசரேவண் ய 
            கட்டணத்ைதச் ெச த் தேவண் ம். 
 
    ச. அந்ேதா!நாதா!அைதச் ெச த்த என் ைகயில் ஒன்  மில்ைலேய,நீர் அறியீரா? 
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    ஹ. சந்திரமதி,என் கைடைமக்கு விேராதமாக நான் ஒ கா ம் நடக்க யா . 
            அைதச் ெச த்தாதப  தகனம் ெசய்ய நான் இைசேவனாயின் அ  அசத்யமாகு 
            மன்ேறா?ஆகேவ அைதச் ெச த்த வைகயில்லாவிட் டால்-இவ் டைல தகனம் 
            ெசய்யலாகா  நாம். 
 
    ச. ஈசேன!ஈசேன!இவ் லகில் எங்கைளப்ேபான்ற பாபி க மி க்கிறார்கேளா? 
            இறந்த ைமந்தைனச் சுட்ெடாிக் க ம் கதியின்றிக் கலங்குகிேறாேம!- 
            [அ கிறாள். ] க ட ேள!நீர் க ண் உற ங்குகிறீேரா?-அல்ல  க ணா  
            நிதிெயன்  உம க்குப் ெபய ர் ைவத்த  ெபாய்த்த ேதா? 
 
    ஹ . ச ந்திர ம தி,அைதக் ேகட் ப த ற்கு நாம் யார்?அவ ைர நாம் அவ்வா  ேகட்ப த ற்கு 
            ந ம க்கு சுத ந்த ர ம் கிைட யா . அவ ாிச்ைசப்ப  ந மக் க ப்பி ைவக்கும் இன்ப  
            ன்ப ங்க ைள அ ப விக்க த் தான் ந ம க்கு சுத ந்த ர  ண் . ச ந்திர மதி, நாம் 
            வ ந்தியாவ ெதான் மில்ைல. ஆக ேவ வ ந் வாேனன்?அன்றி ம் அவ ர் 
            ந ம க்க ளித்த  ெபா ைள அவ ர் ம ப ம் எ த் க்ெகாள்ள  அவ  க்குச் சுத ந்த ர  
            ண்ட ல்ல வா?உல க  வாழ்க்ைக ெயன் ப  இத்த ன்ைமய ேத;இத ன் ெபா ட்  
            க்கிப்ப  உன்ம த்த  மாகும். இனி தாம தியாேத;நான் ெசால் 
            வ ைதக்ேகள்; ந ள்ளி ள் என்  பாராமல்,உட ேன ற ப் ப ட் ப் ேபாய்,உன  
            எஜ மான னிட மி ந்  இக் க ட் ட ண த்ைத வாங்கிவா,அவ ர் ெகாேடன் என்  
            ம க்க  நியாய மில்ைல. அ ைம ப்ப ட்ட வ ன் ம ாித்தால் அவ க்குச் ெசய்ய   
           ேவண் ய  ச ம்ஸ்கார ங்க ைளெயல்லாம் எஜ மான ன் ெசய்ய  ேவண் ம்,நியாய   
           சாஸ்திர ப்ப - சீக்கிர ம் ேபாய் வா. நானிங்கு-இவ் ட ைல-பா காத்  
           தி க்கிேறன். நீ தி ம்பிவ ம் வ ைரயில். 
 
    ச . ஆம் பிராண நாதா,அங்ங ன ேமெசய்கிேறன்;எ  ேநர்ந்த  ேபாதி ம் உம் ைடய  
            க ட ைமப்ப  நீர் ந ட க்க ேவண் ய  நியாய ேம. நான் உத்த ர  ெபற் க் 
            ெகாள்கிேறன். -ேபாய் கூ ய  சீக்கிர த்தில் வ கிேறன். 
 
    ஹ . சீக்கிர ம் ேபாய்வா-ஜ க தீச ன் உன்ைனக் காப்பா  வாராக ! 
    [ச ந்திர ம தி வ ண ங்கிப் ேபாகிறாள். ] 
 
            இத ற்காக  நான் க்கிப்பாேனன்?அேதா ப ட் ப்ேபான  அம்ம ர ம் இ க்கிற  ேத, 
            அத ற்காக  வ ந் கிேறனா? அேதா அம் ம ண்ணிற்காக  வ ந் கிேறனா? 
            இல்ைலேய அப்ப யி க்க இக் கட்ைடக்காக ம்-இம்மண் ணிற் காக ம் 
            வ ந் வாேனன்?-என்ன ேபதைம!- 
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    சத், [ஹாிச்சந்திரனி க்குமிடம் வந் ]அண்ண ேல, என்ன  சமா சாரம்?ஏதாவ  
            விேசஷ ண்ேடா? ரத்தி ந்த எனக்கு ஏேதா அ குரல் ேகட்ட ேபா  
           ந்த , ஆயி ம் உம் ைடய உத்தரவின்றி எப்ப  நீர் இ க்கு மிடம்  
           ேபாவ ,  என்  ெபா த் ப் பார்த்ேதன். இத் தைன நாழிைக கழித் ம் நீர்  
           தி ம்பி வராதப யால் என்ன காரணம் என்  விசாாித் ப் ேபாக வந்ேதன்.  
           மன்னிக்க ேவண் ம். 
 
    ஹ. ேவெறான் ம்- க்கியமான விேசஷமில்ைல-ேதவதா சன் ம ந்  ேபானான்- 
            அவ டைல- 
 
    சத். யார் ம ந்த ?யார் ம ந்த ? 
 
    ஹ. ேதவதாசன்-அவ டைலத் க்கிக்ெகாண்  சந்திரமதி இங்கு வந்தாள்-தகனம் 
            ெசய்ய. அதற்காக என் எஜ  மானன க்குச் ேசரேவண் ய கட்டணத்ைத 
            ேவதியாிடமி ந்  வாங்கி வ ம்ப  அவைள அ ப்பிேனன்,அவ் வளேவ. 
 
    சத். என்ன! உம  ைமந்தனா, ேதவதாசனா ம ந்தான்?- எப்ப  எப்ப ? 
 
    ஹ. அரவம் ஒன்  தீண் . 
 
    சத். அண்ணேல!உம  மனம் என்ன கல்லாயிற்றா?ெகாஞ்ச ேம ம் யரமின்றி  
            இைத எவ்வா  என்னிடம் கூறத் ணிந்தீர்?உம  சுபாவேம மாறியதா  
           என்ன?-ஆ! இ ேவா உடல்? 
 
    ஹ. ஆம். - 
 
    சத். [ேதவதாசன் கத்ைத யி ந்த வஸ்திரத்ைத நீக்கி] ஹா!  
            ேதவதாசா!ேதவதாசா! [அ கிறான். ]  
             அப்பா!அ ைமப் பாலகா!இப்ப ம் அயன் உனக்கு 
            விதித்தாேனா? நீ பிற ந்த க்கால்,உன் த ந்ைதக்குப் பிற் கால ம் அேயாத்திைய 
            ெந நாள் அர சாள்வாய் என்  ேஜாஸ்ய ர்க ெளல்லாம் அன்  கூறின ெதல்லாம் 
            ெபாய்த்த ேத! ெபாய்த்த ேத!இப் பா ல கில் நான் இனி நான் எைதத் தான் 
            ந ம் ேவன்?க ட ேள க ன  சித்த ைடய வ ரா னால்,க ைண ெயன்ப  எங்கு 
            கிைடக்க ப்ேபாகிற  இவ் வ கில த்தில்?அேயாத்தி ம ன்ன ன் அ ைமப்  
            பாலானா  தித்த  நீ,  அநாைதையப் ேபால் அ ங் கானில் அர வ ம் தீண்   
           ம ந்  கிட க்க  ேநர்ந்த ேத!-ெதய்வ ேம!ெதய் வ ேம! 
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    ஹ . ச த்ய கீர்த்தி,வ ந் த ெதாழி. நீ ஏன் க்க ப்ப கிறாய்? யா க்காக 
            க்கப்ப கிறாய்?ேதவ தாச ன் உயி க்கா கவா?அ  இ க்கேவண் ய  
           இடத்தில் ச க்கியமா யி க்கிற . இந்த மண் க்காகவா?மண் மண்ேனா   
           ேபாய்ச் ேச கிற . எங்க க்காகவா? நீ க்கப்ப  வதினால்  
           எங்க க்ேகதாவ  பிரேயாஜன ண்ேடா அதனால்? உனக்காகவா?நீ என்ன  
           பலன் அைடயப் ேபாகிறாய் இதனால்?-ஆகேவ நீ ஏன் வ ந்தேவண் ம்? 
 
    சத். அண்ணேல,நீர் கூ வெதல்லாம் உண்ைமயாயி ம்- என் மனம் ேகேளன் 
            என்கிறேத! 
 
    ஹ, அைதக் ேகட்கும்ப ச் ெசய்ய ஈசைனக் குறித் ப் பிரார்த்தி. 
 
    ச த். ந ம்ைம இக் க திக்குக் ெகாண் வ ந்த  ஈச ைனயா? 
 
    ஹ . ஆம். 
 
    ச த். அண்ண ேல!உம க்கு இம் ம ேனா உ தி எங்ங னம் வந்த ? 
 
    ஹ. அவர் க ைணயினால்-வா. இவ் டைல எ த் க் ெகாண்  நான் காவல் காத்  
            நிற்குமிடம் ெசல்ேவாம். 
 
    காட்சி கிற . 
    -------------------- 
 

ஐந்தாம் அங்கம் 
தல் காட்சி. 

 
    இடம் - காசியில் ஓர் தி. ரண்ணன், மார்த்தாண்டன், பராந்தகன் வ கிறார்கள். 
 
    . என்னாடா இ  ஆச்சாியமா யி க்கு ! ராஜா அரமைனயிெல இ ந் , ராஜா 
            பிள்ைளெய தி கி  டர  இண்ணா, அ ம் நாம்ப இத்தினி ேப  
            காவல்கா ம் காத் கி  இ க்கும்ேபா ! நாம்ப எப்ப யாவ  தி டென  
            கண்  பி க்க ம், இல்லாேபானா நம்ப தெல ம். 
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    மா. கண்  பி ச்ேசாமிண்ணா ராஜா நம்ப க்கு ெபாஹுமானம் ெகா ப்பா . 
 
    ப. ஆமாண்டா, ெமாதல்ெல கண்  பி க்க ேம. அவன் என்னேமா சாதாரண 
            தி டன் அல்லா; ராஜ அரமைனக்குள்ள ஒ த்த க்கும் ெதாியாெம ெநாழஞ்சி, 
            அந்தப் றத் க்குப் ேபாயி, ராஜா பிள்ைளெய தி கி  ேபானவன், ெராம்ப 
            ைகேதர்ந்த தி டனா யி க்க ம். அப்ப ப்பட்டவென கண்  பி க்கிற  
            நம்ப க்கு ேலசான ேவெலயல்லா. 
 
    . என்னா கஷ்டமானா ம்பட்  கண் ச்சிதான் தீர ம் - இங்ேக சும்மா கெத 
            ேபசிங்கரத் ெல பிரேயாஜனமில்ெல - வாங்க, பட்டணத்ெத சுத்தி ேத  
            பார்க்கலாம். தி டன் இ க்குள்ள பட்டணத்ெத உட்  ெவளிேய 
            ேபாயி க்கமாட்டான். 
 
    மா. ஏண்டாப்பா, இெதல்லாம் கஷ்டம் என்னாத் க்கு? எவனாவ  ஒ   
            காட்டாளிெய ச்சி, இவன்தான் தி டன் இண்  அவன் தைலயிெல பழிெய  
            ேபாட் , ராஜாகிட்ட இ த் கி  ேபாயி உட்டா ேபாச்சி-எங்கண்ணன்  
           ஒ தரம்  ெசய்தா இந்த மாதிாி- 
 
    . ேபாடா மைடயா!அெதல்லாம் ஒதவா ,ராஜா ேசாத்ெத ண் ட்  அவ க்ேக 
            ேராகம் ெசய் யரதா?-வாங்கடா ேதடலாம். 
 
    ப. வாடா ேசாம்ேபறி! அப்ப  ெசய்யரதா இ ந்தா ம் ராஜா பிள்ைளக்கு என்ன  
         வழி ெசால்ர ? 
 
    . ெபாறப்ப ங்கடா சீக்கிரம்,இப்ப  ேபசிகி  இ ந் ேதாமின்னா,அந்த தி டன் 
            பட்டணத்ெத ட்  ேபார*த் க்கு வழி ெகா ப்ேபாம். ஏண்டா,வாைரங் க ளா 
            இல்ைலயா?-இல்லாப்ேபானா நான் மாத்திர ம் ேபாயி ேதட ேரன்- 
 
    ப . மா. இல்ெல இல்ெல வ ர்ேராம் நாங்க ம்! [ வ ம் ேபாகிறார்க ள். ] 
 
    விஸ்வாமித்திர ர் ஒ ற மாக  வ கிறார். 
 
    வி. இத ட ன் இப் பிர ய த்ன த்ைத விட லாமா?இன் ம் ய ல்வதில் ஏேத ம் 
பிர ேயாஜ ன ண்ேடா?என் னாலான  சூழ்ச்சிக ெளல்லாம் இ வ ைரயில் நான் ெசய்  
பார்த் ம்,அைவக க்ெகல்லாம் இடங் ெகாடா  தன் சத்யெமாழிையக் காப்பாற் ம் 
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ெபா  ட் ,தானமாக ராஜ்ய ைத ம் ெகா த் ,த ன் ம ைனவி ம க்க ைள 
அ ைமக ளாக  விற் ,தா ம் ஒ  ைல ய க் க ைமப்பட்ட ஹாிச்சந்திரன்,இனி 
எதன் ெபா ட்  அசத்யம் ேபசப்ேபாகிறான்?நான் ேதாற்ற வேன!ஆயி ம் எப்ப  
அப்பதம் என் வாயினின் ம் வ வ  என்ேற கவைலப்ப கிேறன்-ேவ  வழியில்ைல! 
ஆயி ம் ஒ  விதத்தில் ேயாசிக்குமிடத்  இதற்காக நான் வ த்தப்பட 
ேவண் யதில்ைல. வசிஷ்ட க்கும் னக்கும் ேநாிட்ட இவ்வாக்கு வாதத்தினால்,நான் 
இ  வைரயில் அறியாத சில அாிய விஷயங்கைள அறிந்ேதன். க்கியமாக ேகவலம் 
இல்லறத்தி க்கும் மனிதனாயி ம்,சத்ய விரதத்ைத ேமற்ெகாண்  அதனின் ம் 
அ வளேவ ம் பிாியாதவன்,*இப் மண்டலத்தில் ஒ  வனி க்கிறான்,என்பைதக் 
கண்டறிந்ேதன். அ ம் அப்ப ப்பட்ட உத்தமன் யார்?-என் சிஷ்யனாகிய  
திாிசங்குவின் ைமந்தன்!-ஆம்-ஹாிச்சந்திரா,உன் னால் உலக மாந்தர்க்ேக ஓர் கீர்த்தி 

ண்டாயி க்கிற . * உன்னிடமி ந்  பல அாிய விஷயங்கைள அறிந்ேதன் 
நான்;என்ைன ெவன்ற  நீேய!அந்த வசிஷ்டர் அன் ; இ  எனக்கு சந்ேதாஷேம-
ஆயி ம் ேதவசைபயில் நான் வசிஷ்ட க்குத் ேதாற்றதாக ஒப் க்ெகாள்ள 
ேவண் யதா யி க்கிரேத என்  ேயாசிக்கிேறன். இதன் ெபா ட்ேட இதனா ம் 
பிரேயாஜன மில்ைலெயன்  எனக்கு நன்றாய்த் ெதாிந் ம்,இன் ம் ஒ  கைடசி 
பிரயத்தனம் ெசய்  பார்க்கும்ப  என் மனம் உந் கிற ெதன்ைன. இவ்வள  ரம் 
பிரயத்தனப்பட்டபின் இைத ம் பார்த்  வி கிேறன். ஹாிச்சந்திரா,இதில் தவ வா 
யாயின் வசிஷ்டர் ேதாற்றவேர,இதி ன் நீ பிறழாதி ப் பாயாயின்,என  பாதி 
தவப்பயைன ெபறத்தக்கவேன! என் மாய்ைகயினால் அரண்மைனயில் அந்தப் ரத்தில் 
உறங்கிக்ெகாண் ந்த இக்காசிராஜன் மகைனக் கவர்ந் ,இற ந்த ேபால் 

ர்ச்ைசயைடயச்ெசய்தி க்கிேறன், -ஹாிச்சந்திரன் பிள்ைள ேதவதாச க்குச் ெசய்த  
ேபால். இக்குழந்ைதைய இங்ேக இவ் தியின் மத்தியில் ைவக்கிேறன்;சந்திரமதி நம  
காலகண்டன் ட் ற் குப் ேபாகும்ெபா  இவ்வழியாகத்தான் ேபாகேவண் ம். 
என  மாய்ைகயினால் இக்குழந்ைதயின் கம் ேதவதாசன  கத்ைதப் ேபால் 
அவள  கண் க்குத் ேதாற் ம்ப  ெசய்கிேறன்,அப்ெபா  அைதக் கண்  அவள் 
திைகத் . ைகயில் எ த் ப் ர்ப்பாள். சமயம் காவற்காரர்கைள இங்கு வரச் 
ெசய் ,அவைளக் ைகதியாகப் பி க்கச் ெசய்கிேறன். உடேன அவர்கள் சந்திரமதிையக் 
குழந்ைத டன் ைகப் பி யாகக் காசி மன்னன் எதிராகக் ெகாண்  ேபாய் வி  
வார்கள். காசி மன்னன் தன் மகைனக் ெகான்றதாக எண்ணி,சந்திரமதிக்கு 
சிரசாக்கிைன விதித்  வி வான். நம  ரபாஹுைவக்ெகாண்  அவ்வாக்கிைனைய 
ஹாிச் சந்திரன் நிைறேவற் ம்ப  கட்டைளயிடச் ெசய்கிேறன்! -ஆம் 
ஆம்!அறெமாழியினின் ம் அ வள ம் தவ றாத அந்த 
ஹாிச்சந்திரன்,அக்கட்டைளைய நிைறேவற்  கிறாேனா பார்ப்ேபாம்!அதற்கும் 
ச க்காதவனாயின், அப்ப ப்பட்டவனால் நான் ேதாற்க க்கப்ப வ  என க்கு ஒ  
அபகீர்த்தியாகா !-இனி தாமதிக்கலாகா . சந்திரமதி அேதா 
வ கிறாள்,இ ட் ல்,ெமல்ல நட ந் . 
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    [காசிராஜன் குழந்ைதையக் கீேழ ைவத்  விட்  விஸ்வாமித்திரர் மைறகிறார். ] 
 
    எதிர் றமாக சந்திரமதி வ கிறாள். 
 
    ச. ஆ!என்ன க க்கி ட்டாய் இ க்கிற !நான் ேபாக வழிையக் கண் பி ப்ப ம் 
            கஷ்டமாயி க் கிற . நான் விைரவில் அந்தணர்  ேபாய்ச் ேசர ேவண் ம்- 
            இெதன்ன இ ?என்னேவா வழியிற் கிடக் கிறேத!-ஐேயா பாபம்!சி  
            பாலன்! இந்நிசியில் இவ் விடத்தில் தனியாக யார் இைத விட் விட் ப் 
            ேபானவர்கள்?-என்ன மின்னல்!-என்ன ஆச்சாியம்!ேதவ தாசன் கம் 
            ேபா க்கிறேத!- [குழ ந்ைதையக் ைகயில் எ க்கிறாள். ] 
 
    ர ண்ண ன்,மார்த்தாண்ட ன்,ப ராந்த க ன், வ ம் ம ப  விைரந்  வ கிரார்க ள். 
 
    . யார் அங்ேக? 
 
    மா. தி டன்! தி டன்! அேதா அவன் ைகயிேல ராஜா ெகாழந்ெத! 
    [சந்திரமதிைய வ மாகப் பி த் க் ெகாள் கிறார்கள். ] 
 
    . ஆ!தி டா! உன்ைனக் ைகப்பி யாக பி ச்சூட்ேடாம்! இனி எங்க  
           ைகயிேலயி ந்  தப்ப யா ! 
 
    ப . அட ேட! ெபாம்ம னாட் டா! 
 
    மா. ெபாம்ம னாட் யா இ ந்தா என்னா?ராஜா ெகாழந்ெதேயாட கண்  
            பி ச்சூட்ேடாேம!-அடேட! ெகாழந்ேத ெசத்  ேபாயி க்கு டா! நம்ப ராஜா 
            ெகாழந்ெத ெசத்  ட் டா! 
 
    , ஆ!தி ன  மல்லாெம ெகாண்  ட்ைடயா! ெகாெல பாதகி! இந்த சின்ன 
            ெகாழந்ெதேய ஏன் ெகாண்ேண?உன்ென ஒேர ெவட்டாய் ெவட்  விடட் மா? 
            ெபாம்மனாட் யா ெபாறந்  ெகாஞ்சமாவ  ஈ  எதக்கமில்லாெம  
           ெகாழந்ைதெய ெகாண்ைணேய!- பாவி!- ஏன் இத்ெத ெகாண்ெண?-வாெயத்  
           ெதறக்க மாட்ெட? 
 
    ப. இேதா பார்!தி ட்  ழி ழிக்கிறா!பதில் ெசால்லத் ெதாியாேம! இந்தத் 
            தி ட் த்தனெமல்லாம் எங்க க்கு நண்ணா ெதாி ம்-வா வா, ராஜாகிட்ட! 
            ைகப்பி யா ச்ச பிற்பா  இனிேமெல என்னா? 
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    . அடேட!இந்தப்பாவி நம்ப ராஜா ெகாைழந்ைதெய ெகால்லரத் க்கு ன்ேன 
            ெகாஞ்சம் சீக்கிரம் வந்தி க்காப் ட்ேடாம்!-இனிேமெல அத்ெத பத்தி  
            ேயாசிச்சி என்ன பிரேயாஜனம்?-வாங்கடா!அப்ப ேய ராஜாகிட்ட  
            இ த் கி  ேபாகலாம். 
 
    மா. ஆமாம்,இப்ப ேவ இ த் கி  ேபாேவாம்; இல்லாப்ேபானா இவ்வள   
            அசாத்திய க்காாி, எப்ப யாவ  த ப்பிச்சிகி  ேபாவாப்பா!- ழிக்க ராப்பா ! 
            ெகாெல பாதகி! உம் ள்ைளெய யாரானா ம் இப்ப  ெகாண்ணி ந்தா,  
            என்னா வ த்தப்பட் ப்ேப? 
 
    ச. ஈசேன-ஜகதீசா! 
 
    ப. ெகாழந்ெத யிண் ம் பாராெம,ெகாண்ணவ க்கு, சாமி ஒண் ! வா 
            பாதகி!வாெயத் ெதறக்காேத!- 
 
    ச. நான் கன  காண்கிேறனா? 
 
    மா. ஆமாம்!அல்லாம் கன தான்!அங்ேக ராஜாகிட்ட ேபானா, அல்லாம் ெநனவா 
            ேபா ம் வா! [சந்திரமதிைய இ த் க்ெகாண்  ேபாகிறார்கள்] 
 
    காட்சி கிற . 
    ---------- ---------- 
 

இரண்டாம் காட்சி. 
 
    இடம்-காசிராஜன் ெகா மண்டபம். ராஜேகசாி சிம்மாசனத்தில் ற்றி க்க, அவர  
மந்திாிகளாகிய சுமதி ர்மதி த யவர்கள் இ பக்கம் இ க்கின்றனர். 
 
    ரண்ணன் த ய காவலர்களால் சூழப்பட்  சந்திரமதி அரசன் எதிாில் நிற்கிறாள். 
 
    ரா. ேஹ!ஸ்திாீேய!நீ யாரயி ந்த ேபாதி ம் கைடசி ைற ேகட்கிேறன். உன் 
            வாையத் திறக்கமாட்டாயா? நீ ஏதாவ  ெசால் க்ெகாள்ள ேவண் ய  
            தி ந்தால் ெசால்; பட்சபாதமின்றி. ெபா ைம டன் நாம் அைதக் ேகாட்ேபாம்.  
           நீ  குற்றவாளியல்லெவன்  பிப்பதற்கு ஏதாவ  சாட்சியம் இ ந்தால் ெசால். 
            உன்மீ  குற்றம் சாட் ம் இவர்கள் கூறியதில் ஏதாவ  ெபாய்யி ந்தால் 
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            எ த் ைர. தண்டைனயினின் ம் நீ தப் வதற்கு ஏதாவ  காரணமாவ  
            நியாயமாவதி ந்தால் கூ . இறந்த  என் மகனாயிற்ேற என் ,நான் தீர 
            விசாாியா  தண்டைன விதிக்கமாட்ேடன். ஆகேவ அஞ்சா  ெசால். 
 
    . மஹாராஜா!இந்த பாதகிெய ேகக்கரத் ெல பிரேயாஜனமில்ெல. நாங்க 
            எங்களாெல ஆன ட் ம் பயப்ப த்திப் பார்த்ேதாம்-அ ச்சிப் பார்த்ேதாம்- 
            ஒண் ம் பிரேயாஜனமில்ெல-வாெய ெதறக்கமாட்ேடண்றா; இவ ஊம  
            ேவஷம் ேபாடரா இண்  நிைனக்கிெற. 
 
    ரா. மந்திாிகேள,நடந்தைதெயல்லாம் ேகட்டீர்கேள- இவ்வா  என் குழந்ைத 
            உயிாிழக்க ேவண் ெமன்  விஸ்ேவசன் தி ளம் ெகாண்டார் ேபா ம்- 
 
    சு. மஹாராஜா அவர்கள் ெகாஞ்சம் மனைதத் ைதாியம் பண்ணிக் ெகாள்ள 
            ேவண் ம். இப்ெபா  விசாாிப்பைதவிட, ெகாஞ்சம் ெபா த் ,  
           நாைளத்தினம் இவ்விஷயத்ைத விசாாிக்கலாம் என்  ேதான் கிறெதனக்கு. 
 
    ரா. ேவண்டாம்; நீதி விசாரைணயில் தாமசம் என்ப  தகா . என் க்கத்ைத  
            அடக்கிக் ெகாண்ேடன். இனிேமல் நடத் ேவாம். மந்திாிகேள, என் ைடய  
            ஒேர குழந்ைத இறந்த விஷயம் உங்க க்குத் ெதாிந்தி க்கிற . இந்த  
            ஸ்திாீயானவள் அக்குழந்ைதைய அதன் மீதி ந்த நைககளின் ெபா ட் க்  
            ெகான்றதாக, நம  சைபயின் ன், குற்றஞ்சாட்டப்பட்  நிற்கிறாள். நம   
            காவலாளர்கள் அவ க்கு விேராதமாகக் கூறிய சாட்சியத்ைத ெயல்லாம்  
            நீங்கள் ேகட்டீர்கள். இவேளா,நாம் 
            எத்தைன ைற ேகட்டேபாதி ம், வாையத் திறந்  ஒன் ம் பதில் கூறா  
            நிற்கிறாள். நான் என  தீர்மானத்ைதக் கூ ன், உங்க ைடய 
            அபிப்பிராயங்கைள எனக்குத் ெதாிவிக்கக் ேகா கிேறன். அரசனானவன் 
            அ வளேவ ம் பட்சபாதமில்லாமல் நீதி ெச த்த ேவண் ம் என்பைத  
            நீங்கள் நன்குணர்ந்தி க்கிறீர்கள். என் டய மகைனக் ெகான்றதாகக் குற்றஞ் 
            சாற்ற ப்பட் க்கிறாள் என்கிற விஷயம், உம் ைடய மனைதக்  
            ெகாஞ்சேம ம் ந ெநறியினின் ம் கைலக்க ேவண்டாம். உங்க க்ெக   
            ேகவலம் நியாயமாகத் ேதாற் கிறேதா, அைத எனக்ெக த் ைர ங்கள். 
 
    . மஹாராஜா,இவ் விஷயத்தில் சந்ேதகத்திற்ேக இடமில்ைலெயன்  
            ேதான் கிறெதனக்கு. சாட்சியம் என்னேவா மிக ம் உ தியா யி க்கிற . 
            ைகப்பி யாகப் பி க்கப்பட் க்கிறாள் இக்ெகாைலக்கஞ்சாப் பாதகி.  
            எனக்குத் 
            ெதாிந்தவைரயில்,இப்பாவி,நம  அரண்மைனயில் ந நிசியில் ைழந்  
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            ராஜகுமாரைன அபகாித் ச் ெசன் ,ஆபரணங்களின் நிமித்தம் ெகான்றி க்க 
            ேவன் ெமன்ப  தவிர ேவ  விற்கு நாம் வ வதற்கு ேஹ வில்ைல,   
           ஆகேவ தாங்கள் தாமதியா  தண்டைன விதிக்கலாம். 
 
    சுமதி தவிர மற்ற மந்திாிகள். ஆம் ஆம்!அப்ப ேய ெசய்யலாம். 
 
    ரா. மந்திாி சுமதி,என்ன நீர் ஒன் ம் ேபசா  ஏேதா ேயாசித்த வண்ணம் இ க்கிறீர்?- 
            உம் ைடய அபிப்பிராயம் என்ன? 
 
    சு. மஹாராஜா,என்ைனத் தாங்கள் ெகாஞ்சம் மன்னிக்க ேவண் ம். என் ைடய 
மனமான  மிக ம் கலங்கி நிற்கிற . உ தியாய் ஓர் விற்கு வ வ  கஷ்டமா 
யி க்கிற . ஒ றம் ேநாக்குமிடத் ,இந்த அம்மாள்மீ  சாட்சியம் என்னேவா அதிக 
உ தியா யி ப்ப ேபால் காண்கிற . இன்ெனா றம் ேநாக்குங்கால், 
இவர்க ைடய ேதாற்றம் த யவற்ைறக் க மிடத் , இப்ப ப்பட்ட ெகா ய  
ெகாைலைய இவர்கள் ெசய்தி ப்பார்களா, என்  சந்ேதகிக்க ேவண் யதா-
யி க்கிற . த்தி ட்ப ைடய சில ெகா ய ெகாைலஞர், ேம க்கு ஒ  பாப  
மறியாதவர்கள்ேபால் ேவஷம் தாிக்கக்கூ ம் என்பைத அறிந் ள்ேளன். ஆயி ம் 

கத்ைதக்ெகாண்  அகத்ைத அறிவதானால்,என் ைடய க ண்கள் என்ைன ேமாசம் 
ெசய்யாவிட்டால், இப்ெபா  தம  சந்நிதானத்தில் நிற்கும் இம் மா , ஏேதா 
ெதௗர்ப்பாக்கியத்தால் இக் கஷ்ட திைசயைய ய ைடந்த உத்தம ஸ்திாீையப்ேபால் 
காணப்ப கிறார்கேள ெயாழிய,குழந்ைதையக் ெகால் ம் ெகா ய பாதகிையப்ேபால் 
ேதாற்றப் படவில்ைல. இைதவிட் , இக்ெகாைலையச் ெசய்தார்களா இல்ைலயா 
என்  தீர்மானிக்கும் விஷ யத்தில்,மஹாராஜாவின் குழந்ைத இவர்கள் ைகயில் 
இ க்கும்ெபா  கண்டதாக சாட்சிகள் கூ கிறார்கேளெயாழிய, இவ ர்கள் தன் 
ைகயால் அக் குழந்ைதையக் ெகால் ம்ெபா  யா ம் ேநராகப் பார்த்ததாகச் 
ெசால்லவில்ைல. இவர்கள்தான் ெகான்றி க்க ேவண் ெமன் , காவலாளிகள் நம்ைம 
ஊகிக்கும்ப  ேகட்கிறார்கள். இந்த விஷயத்தில் மஹாராஜா அவர்கள் 
தீர்க்காேலாசைன ெசய்ய ேவண் ெமன்ப  என் ைடய பிரார்த்தைன. ெகாைல 

த ய விஷயங்களில் சுற் ப்பக்கத்தி க்கப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கைளக்ெகாண்  
தீர்மானத்திற்கு வ வ  அவ்வள  உசிதமாகா . இவர்கள்தான் ெகான்றி க்க 
ேவண் ெமன்பதற்கு அேநக ஆட்ேசபைனகள் இ க்கின்றன. த ல் அபைலயாகிய 
இம் மா , ஒண் யாக. ந நிசியில்,அதிக காவலைமந் ள்ள  நம  அரண்மைன 
அந்தப் ரத்தில் ஒ வ ம் அறியாதப  எப்ப  ைழந்தி க்கக்கூ ம்? 
அரண்மைனக்குள் ைழந்தெபா தாவ , அைதவிட்  ெவளிேய 
ேபாகும்ெபா தாவ , ஒ வ ம் இவர்கைளக் கண்டதாக சாட்சியம் ெசால்லவில்ைல. 
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அந்தப் ர வாயிற் கத  ட் யப  இ க்கும்ெபா , ஒ  ஸ்திாீ,எப்ப  உள்ேள 
ைழந்  ஒ  குழந்ைதைய எ த் க்ெகாண்  ெவளிேய ேபாயி க்க க் கூ ம்? 

ம திேலறிக் குதித் ச் ெசன்றார்க ள் என்  கூ வ , ஆண் மக்க க்ேக அசாத்திய மான  
காாிய ம். இம்மா  குழ ந்ைதையக் ைகயில் க்கிக்ெகாண்  குதித் ச் ெசன்றார்க ள் 
என்  எண் வ , அறிவிற்கு அைமந்த த ன் . ம ஹாராஜா, இவ் விஷ ய த்ைதப்ப ற்றி 
நான் ேயாசிக்க  ேயாசிக்க, இவ் விஷ ய ம் அத்யாஸ்ச ர்ய மாய்த் ேதாற் கிற . இவ ர்க ள் 
மீ  சாற்ற ப்ப ட் க்கும் குற்ற ம் என்ன ெவன்றால்,ம ஹாராஜா அவ ர்க ள் ைமந்த ன் 
அணிந்  ெகாண் ந்த  ஆப ர ண ங்க ைள அப க ாிக்கும்ெபா ட் , அக்குழந்ைதையத் 
தி ச் ெசன்  ெகான்றார்கள் என்பேத. ஆபரணங்கைளக் கவரேவண்  இைதச் 
ெசய்தி ந்தால், குழந்ைதையக் ெகால்வாேனன்? ெகால்ல ேவண் ய 
காரணமில்ைலேய; ஆபரணங்கைளக் கவ ன் குழந்ைதையக் ெகான்றி க்க 
ேவண் ெமன்  ேயாசிப் ேபாமாயின், ெகான்ற குழந்ைதைய,ஆபரணங்கைள 
அபகாித்த பின், தன் டன் அரண்மைனக்கு ெவளிேய எ த் ச் ெசல்ல, இவர்கள் 
பயித்தியக்காாியா யி க்கேவண் ம். இ ந்த விடத்தில் குழந்ைதைய விட் ப் 
ேபாவைதவிட் , ைகப்பி யாய்க் காவலாளிகள் பி க்கும் வண்ணம், தன் டன் 
குழந்ைதையத் க்கிக்ெகாண்  ேபாவார்கேளா? அரண்மைனக்கு ெவளிேய 
குழந்ைதையக் ெகாண் ேபாய்,அதன் ஆபரணங்கைள அப ஹ ாித் தி க்க  
ேவண் ெமன்  எண் வ தானால், ஆப ர ண ங்க ைளக் க வ ர்ந்த பின், அக் குழ ந்ைதைய,-
ஸ்திாீ ஜாதியாகிய  இவ ர்க ள்-ெகாஞ்ச ேம ம் ம ன மிர க்க  மின்றி 
ெகால்வாேனன்?ஸ்திாீக ைடய  சுபாவ த்ைத நாம் அறிந்த  வ ைரயில்,ெபாறாைம 
அல்ல  ேகாபம் த ய ர்க்குண ங்க ளினால் அதிகமாய்  உந்த ப்ப ட்டா ெலாழிய, 
எந்த ஸ்திாீ ம்,ராட்சசியா யில்லாவிட்டால்,ஒ  குழந்ைதையக் ெகால்ல மாட்டாள், 
என்ப  நாம் ஒப் க்ெகாள்ள ேவண் ய விஷயேம. அப்ப ப்பட்ட ேகாபமாவ  
ெபாறாைமயாவ , நம  இளவரசர் விஷயத்தில் இம் மா க்கு வரேவண் ய 
நிமித்தியேம கிைடயாதன்ேறா? மஹாராஜாவிடமி ந்  ஏேதா ெபா ள் 
பறிக்கேவண் ெமன்  மற்ற வர்களால் இம் மா  மஹாராஜாவின் குழந்ைதையத் 
தி ம்ப  ஏவப்பட் க்கேவண் ம் என்  எண் வதாயின்,அக் குழந்ைதைய 
உயி டன் ஜாக்கிரைதயாக ைவத்தி க்கேவண் ய  அவர்க க்கு அதிக 
அவ சியமாகிற . இைவகெளல்லா மி க்கட் ம். நாம் எல்ேலா ம் க்கியமாக 
கவனிக்க ேவண் ய விஷயம் ஒன்றி க்கிற . இவர்கள் குழந்ைதைய எப்ப க் 
ெகான்றார்கள்? பலாத்காரமாய்க் ெகான்றி ந்தால் குழந்ைதயின்மீ  ஏதாவ  வ  
அல்ல  குறி யி க்குமன்ேறா? நம  அரண்மைன வயித்தியர்கள் அப்ப ப்பட்ட குறி 
ெயான் மில்ைல ெயன்  எனக்குத் ெதாிவித்தி க்கிறார்கள்; இந்த ஆச்சர்யத்திற் 
ெகன்ன ெசால்வ ? எந்த விதத்தில் நான் ேயாசித் ப் பார்த்தா ம் சந்ேதகத்தின்ேமல் 
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சந்ேதகமா யி க்கிறேத ெயாழிய, ஒ  தீர்மானத்திற்கு வ வ  எனக்குக் க னமா 
யி க்கிற - 
 
    ரா. ஆம் சுமதி,நீர் கூ ம்ப யான நியாயங்கெளல்லாம் ஓர் விதத்தில் நாம் 
            ஒப் க்ெகாள்ள ேவண் யைவகளா யி க்கின்றன உண்ைமேய,ஆயி ம்  
            ம ந்த மகைவக் ைகயில் ைவத் க்ெகாண் ந்தெபா  இந்த ஸ்திாீ ைகப்  
            பி யாய்ப் பி க்கப்பட்டனள்,என்ப  ம க்கற்பால தன் ;அன்றி ம்  
           ஆபரணங்களின் ட்ைட இவள கி ந்  எ க்கப்பட்டதாக  
           பிக்கப்ப க்கிற . இவ் விரண் ற்கும் என்ன சமாதானம் ெசால் ர்கள்? 
 
    சு. *மஹாராஜா,இவ்விஷயத்ைதப் பற்றி ேயாசிக்க ேயாசிக்க, எனக்கு ஆச்சாியேம 
            அதிகப் ப கிறெதன, ன்ேப ச கத்திற்குத் ெதாிவித்தி க்கின்ேறன். தாங்கள் 
            குறிப்பிட்ட ஆட்ேசபைனக க்குத் தகுந்த பதில் உைரக்க  அசக்தனா  
            யி க்கிேறன். ஆயி ம் இப்ப  நாம் ேயாசிக்க லாகாேதா? யாேரா சில  
            பாதகர்கள் குழந்ைதையக் 
            ெகான் , தாங்கள் தப் ம் வண்ணம் இவர்கள் ைகயில் குழந்ைதைய விட் , 
            ஆபரணங்கைள ம் இவர்கள் அ கில் ைவத் விட் ப் ேபாயி க்கலாகாதா? 
            இப்ப த்தான் ேநர்ந்தி க்க ேவண் ெமன்  நான் உ தியாய்ச் ெசால்ல 
            வரவில்ைல. ஆயி ம் இங்ஙனம் ேநர்ந்தி க்கலாகாதா என்  ேயாசிக்கிேறன். 
 
    . மகாராஜா, அங்ஙனமாயின் இப் பாதகி அவ்வா  ேநர்ந்த  என்  வாய்திறந்  
            ெசால்வதற் ெகன்ன தைட? தான் தப்பித் க்ெகாள்ள ஏதாவ  
            மார்க்கமி க்குமாயின், இவ்வா  ெமௗனம் சாதிப்பாேளா? இவள் வாய்  
            திறந்  ேபசாதி ப்பேத, இவள்தான் குற்றவாளிெயன்  நன்றாய்  
           ஜுப்ப த் கிற .  குற்றவாளிகள், ைக ம் பி மாய்க் கண்  பி க்கப்பட்ட  
            ெபா , ஒன் ம் ேபசாதப  அவர்கள் வாயைடத் ப் ேபாவைதப்பற்றி நாம்  
            ேகட் க்கிேறாம், அம்மாதிாியான விஷயங்களில், இ  ஒன்றாகும். 
 
    ரா. ஆம், இ தான் என் மனைதப் பாதித் க் ெகாண் க்கிற  - ேஹ! ஸ்திாீேய நீ 
            ஏன் ெமௗனம் சாதிக்கிறாய்? ஏேத ம் ெசால் க்ெகாள்ள ேவண் யதி ந்தால், 
            அஞ்சா  உடேன ெசால். நீ இக் ெகா ங்குற்றம் ெசய்யவில்ைலெயன்  
            ஜுவானால், அ  நமக்கு சந்ேதாஷத்ைதேய த வதாகும். 
 
    சு. அம்மணி, தாங்கள் யாேரா ெதாியவில்ைல. யாராயி ந்த ேபாதி ம் நீர் இக்  
            குற்றம் 
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            ெசய்தி க்கமாட்டீர் என்  என் மனத்திற்குள் ஏேதா ெசால் கின்ற  – நீர் யார் 
            என்றாவ  ெதாிவி ம் - எங்கள் மகாராஜாவின் குழந்ைதயின் உடல்           
           உம ைகயில் எப்ப  வந்த  என்றாவ  எமக்கு அறிவி ம். 
 
    . ஏ! பாதகி! ெசால் பார்ப்ேபாம்? 
    [சந்திரமதி அவர்கள் எல்ேலாைர ம் விழித் ப் பார்க்கிறாள். ] 
 
    ரா. ெகாைலக்கஞ்சாப் பாதகிேய! ஒன் ம் வாய் திறந்  கூறமாட்டாயா? என  ஏக 
            த்திரைனக் க ைணெயன்ப  சிறி மின்றிக் ெகான்ற மன்றி, நாம் உன்மீ  
            தைய கூர்ந்  இவ்வள  ேகட் ம் வாையத் திறக்கமாட்ேடன்  
            என்கிறாயல்லவா? – 
            இனி நான் தாமதிக்கலாகா . உன  நடத்ைதயினாேலேய, நீதான் 
            குற்றவாளிெயன்  நன்றாய் பித் க்ெகாண்டாய். ஆகேவ நான் தர்ம 
            சாஸ்திரப்ப  தண்டைன விதிக்கேவண் யேத! - ேஹ! ஸ்திாீேய! அறியாப் 
            பாலகைனக் ெகான்றதற்காக உன் சிரைச உட னின் ம் ேசதிக்கும்ப யாக 
            தண்டைன விதிக்கிேறன். ஜகதீசன் உன்ைன மன்னிப்பாராக! - ேசவகர்கேள! 
            உடேன ெகாைலக்களத்திற்கு இப்பாபிைய இ த் ச்ெசன் , ஸ்மாசானக் 
            காவலாளியிடம், என  உத்தரைவக்கூறி, இவள  தைலையச் ேசதிக்கும்ப ச் 
            ெசால் ங்கள் - நாம் இனி இப் பாதகிைய பார்த்தா ம் பாபமாம்! 
 
    சு. மகாராஜா, தாங்க தய ெசய்  ெகாஞ்சம் ெபா த்தால் - 
 
    ரா. நான் ெபா த்த  ேபா ம்! இனி என்னால் ெபா க்க யா . என் 
            ெபா ைமக்கும் ஓர்  உண் . இவள் ெமௗனேம இவைளக் குற்றவாளி  
            என்  நன்றாய்த் ெதாியப்ப த் கிற . ேசவகர்கேள! இ த் ச் ெசல் ங்கள்  
            உடேன! [ேசவகர்கள் அங்ஙனேம ெசய்கின்றனர். ]  
            மந்திாிகேள! என் ேசாகத்ைத அடக்க யவில்ைல. நான் என் அ ைம  
            ைமந்த க்குச் ெசய்யேவண் ய கர்மங்கைளச் ெசய்யப் ேபாகேவண் ம்.  
           இச் சைப கைளயலாம்! [எல்ேலா ம் ேபாகிறார்கள். ] 
 
    காட்சி கிற . 
    -------------- 
 

ன்றாம் காட்சி. 
 
    இடம் - காசியில் சு கா . ஹாிச்சந்திரன் ஒ றமாக காத்  நிற்கிறான். 
சத்தியகீர்த்தி வ கிறான். 
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    சத். ேதவியவர்கள் வந்  விட்டார்களா? 
 
    ஹ. இல்ைல. 
 
    சத். ஆனால் - இன் ம் தகனம் ெசய்யவில்ைலயா? 
 
    ஹ. இல்ைல. 
 
    சத். அண்ணேல, உம் ைடய கம் மிக ம் ெவ த் க் காட் கிறேத. 
 
    ஹ. ஆம், உறக்கமின்றி இரைவக் கழிப்ப  க னமாயி ந்த . 
 
    சத். கஷ்டம்! கஷ்டம்! - ஆயி ம் ேதவியவர்கள் இ வைரயில் வராததற்குக் 
            காரணெமன்ன? வழியில் என்ன ேநர்ந்தேதா? அந்தப் பிராம்மணர் ட்ைட 
            என்னா யன்ற அள  ேத த் பார்த்ேதன். எனக் ககப்படாமற் ேபாயிற் ; 
            ஊாி ள்ளார் எவைரக் ேகட்டேபாதி ம் அந்த பிராம்மணர்  
            ெதாியாெதன்கிறார்கள் - நான் என்ெசய்வ ? - அண்ணேல, ஊ க்குள் 
            ேபாயி ந்ததில் ைம ெயான்றறிந்ேதன். இத்ேதசத்  அரசன் மகன் 
            அரண்மநியிளி ந் ம் களவாடப்பட் , ெகால்லப்பட்டானாம்;  
            பட்டணெமங்கும் ஒேர அ ைகயாயி க்கிற ; இக் ெகா ஞ் ெசய்ைக ெசய்த   
           யாேரா ெபண்பிள்ைள ெயன்கிறார்கள்; ைகப்பி யாய்ப் பி க்கப்பட் , அரசன் 
            சைபயின் ன் ெகாண்  ேபாகப்பட, அரசன் சிரசாக்கிைன விதித்   
            விட்டாராம்.   ஒ  ஸ்திாீ சிசுஹத்திக்குடன்பட்டாெளன்றால் இந்த கத்தில்,  
            நாம் என்ன ெசால்வ ? க கம் வந் விட்டதா என்ன இதற்குள்? - என்ன  
            ெகா ய  பாதகியா யி க்கேவண் ம் அந்த ஸ்திாீ? - 
 
    ரபாஹு கத்ைத வஸ்திரத்தினால் ய சந்திரமதிைய அைழத் க்ெகாண்  
வ கிறான். 
 
    . ேடய் அாிச்சா! ெதன்னாடா இ ? நல்ல நாயமா கீேத! ஊர்ேல  
             இக்கரவங்கல்லாம் குய்ேயா ெமாைறேயா இண்  அய்வராங்க ராசா ள்ெள  
             ெசத்  ேபாச்சி இண் !  நீ என்னாடா இன்னா, இங்ேக குந்திகி , ேகளி  
             விலாசமா ேபசிகி  கீேர! - நம்ப ராசா ள்ெளேய ெகாண்ண ெகா ம்பாவி  
            ேதாகீரா பா , ைக ம் மா ச்சிம்ேபாயி ராசாகிட்ட உட் ட்டாங்க, நம்ப  
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            ராசா, ெசரசாக்கிென  
            பண் ம்ப  உத்தர  பண்ணிட்டா . இந்த மசானத் க்கு நா  ெவட் யான்  
            ஆனெதாட் , அந்த உத்தரெவ நான் தான் ெநரேவத்த ம், இண்ெணக்கி 
            என்னாடாணா, எய்ெவ த்த எங்கப்பா ெதவ்ஷம் வந்த , அத்ெதாட்   
            ெபாம்மனாட் ேய நா  ெகால்லக்கூடா . எனக்கு ப லா இந்த ேவெலெய நீ  
             ெசய் ராயப்பா. 
 
    ஹ. ஆண்டவேன! - 
 
    . என்னாடா ஆண்டவ க்கு? - என்னா ய்க்கேர! நீ என் அ ெம, நான் ெசால்ர 
            ேவெலெயல்லாம் ெசய்யத் ேதவைலயா? இல்லா ேபானா, ெசய்ய  
           மாட்ேடனிண்  ெசால் ப்  - ேவெற யாைரயானா பாத் கிேறன். 
 
    ஹ. ஆண்டவேன - உங்கள் ஆக்கிைன - கத்திையக் ெகா ங்கள் - 
 
    . அப்ப -இந்தா கத்தி-ஒேர ெவட்டாய் ெவட் ப் . ெபாம்மனாட்  கிம்மினாட்  
            இண்  பாக்காேத- பத்திரம்! ஞ்ெச கிஞ்ெச பாக்காெத-அப் றம் மனசு 
            எதங்கி டப் ேபா !நான் வர்ேரன். [விைரந்  ேபாகிறான். ] 
 
    ஹ. பரேமஸ்வர!- 
 
    சத். அண்ணேல!என் கண்கைள நான் நம்ப யவில்ைலேய! இெதன்ன கனவா?- 
            நீர் அேயாத்தி மன்னன்-ஆய் இ ந்தவர்-அற்ப ெகாைலஞன் ேவைல  
            ாிவேதா?- அந்ேதா!அந்ேதா! 
 
    ஹ. அப்பா,அைதச் ெசய்யாதி த்தல்தான் பாபமாகும்!- அதி க்கட் ம்,இந்த ஸ்திாீ 
            ஏன் சிசுஹத்திற் குடன் பட்டாள்?-யாேரா நல்ல குலத்தி  தித்தவள்ேபால் 
            ேதான் கிறாள்- 
 
    ச. [ கத்ைத ய வஸ்திரத்ைத நீக்கி] பிராணநாதா! பிராண நாதா! 
    [ஹாிச் சந்திரன் பாதத்தில் வி கிறாள். ] 
 
    ஹ. ஆ!சந்திரமதி!- 
 
    ச. ஆம் ஆம் நாதா!நான்தான்! 
 
    ஹ. சந்திரமதி!-தீண்டாேத என்ைன!-எ ந்தி ! அகன்  நில்! 
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    ச. நாதா!-நாதா!-அரசன் குழந்ைதையக் ெகான்ற அப்ப ப்பட்ட ெகா ம் பாதகி-  
           நான் என் ,நீ ம் நம் கிறீரா?-அைத நிைனக்க ம் என் ெநஞ்சம்  
           இடங்ெகா க்க வில்ைலேய! என் ைகயால்-எப்ப -அப்பாதகம்  
           இைழத்தி ப்ேபன்?-நாதா! உம் ைடய மைனவியாகிய நான்-அவ்வள   
           இழிந்தவளாய் வி ேவேனா?- இைத நீர் நம் கிறீரா?-ஈசேன!ஈசேன!- 
            என்னால் ெபா க்க யவில்ைலேய!- 
    [ேதம்பி அ கிறாள். ] 
 
    ஹ. சந்திரமதி!-எப்ப  இக்கதிக்கு வந்தாய்?-விைரவில் -உண்ைமைய உைர. 
 
    ச. பிராணநாதா!ஆகாயவாணி மிேதவி சாட்சியாக ம், அப் பரேமஸ்வரன் 
            சாட்சியாக ம்,நடந்தைத நடந்தப  உைரக்கிேறன். நான் ெசால்வதில் 
            அ வளேவ ம் அசத்யம் இ க்குமாயின்,பதிவிரைதகள் ெசல் ம் பரமபதம் 
            எனக்குக் கிட்டா  பாழ் நரகில் பல் ேகா  ற்றாண்  கிடந் ழல்ேவனாக!-  
            நாதா, உம்ைம நான் ேநற்றிர  விட் ப் பிாிந்தபின்,ேவதியர் ட் ற்கு  
            விைரந்  ெசன்ேறன். க க் கி ட் ல் ேநர் வழி ெதாியா  பல திகளில்  
            அைலந்  ெசன்ேறன். கைடசியில் ஓர் தி வழியாகப் ேபாகும்ெபா ,என்  
            கா ல்   *ஏேதா தைடப்பட, என்னெவன்  உற் ப் பார்க்க, ஏேதா குழந்ைத  
            உறங்குவ  ேபா ந்த , அதன் கம் நம -ேதவதாசன  கத்ைத  
            ஒத்தி க்க  -  என்ன ஆச்சாியெமன்  திைகத்  நின்ேறன். அச் சமயம் சில்  
            காவலாளர்கள் ஓ வந்  என்ைனப் பி த் க் ெகாண்டார்கள்;அ வைரயில்  
            எனக்கு நன்றாய் ஞாபகம் இ க்கிற . அதற்கப் றம் நடந்த  ஏேதா கன   
            ேபா க்கிறேத ெயாழிய, நைனவாகத் ேதாற்றப்படவில்ைல. பிறகு  
            இத் ேதசத்  அரசன்,தன் குழந்ைதைய நான் ெகான்றதாக ம்  
            அக்குற்றத்திற்காக எனக்கு சிரசாக்கிைன விதித்ததாக ம் 
            கூறின ெபா தான் எனக்குப் ரணமான பிரக்ைஞ வந்த . அதன்ேமல்  
            இங்கு உமெததிராகக் ெகாண்  வரப்பட்ேடன். பிராண நாதா, நீர் ெதய்வமாகக்  
            ெகாண்  
            ெதா வ ம் அந்த சத்யத்தின்மீ  ஆைணயிட் ச் ெசால்கிேறன், நான் 
            கூறிய தான் நான் அறிந்த உண்ைம. இதற்கு ெதய்வம்தான் சாட்சி. நாதா 
            -தாமாவ -என் வார்த்ைதைய-நம் கிறீரா? 
 
    ஹ . ச ந்திர ம தி-நான்-உன்ைன ந ம் கிேறன். 
 
    ச. அவ்வள  ேபா ம்! - நான் பாக்கியசா ேய! பாக்கியசா ேய! 
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    ஹ. ஆயி ம் - சந்திரமதி - அரசன  ஆக்கிைனைய ம் - என் எஜமான ைடய 
            கட்டைளைய ம், நான் – நிைற ேவற்றேவண் ம். 
 
    சத். என்ன! - 
 
    ச. பிராணநாதா! அவ்வாேற ெசய் ம். இப் பாழான உலகத்தில் இனி உயிர் தாிக்க 
            எனக்கு வி ப்ப மில்ைல. நான் குற்றவாளி யல்லெவன்  நீர் நம்பினெதான்ேற 
            எனக்குப் ேபா ம். நான் இறக்கச் சித்தமா யி க்கிேறன். அ ம் உம  
            தி க்கரத்தால் இறக்கும்ப யான பாக்கியம் கிட் யேத ேதவேதவன் 
            க ைணயினால்! இனி எனக்கு என்ன குைற? சீக்கிரம் உம் ைடய ைகயால்  
           ம ந்  சுவர்க்கம் ேபாய் நம  கண்மணிையக் கண்  சந்ேதாஷித் , உம   
           வரைவ எதிர்பார்த்தி க்கிேறன். 
 
    ஹ. ஈசேன! உமதிச்ைசப் ர்த்தியாகட் ம்! - சந்திரமதி, உன  மனைத ஒ வழிப் 
            ப த்தி, ஈஸ்வரன் பாதத்ைத அைடக்கல மைடந் , தியானித்  - சித்தமாவாய். 
 
    சத். என்ன இ ! அண்ணேல! - இந்நாட்  அரசன் அநியாயமாய் அந்தகைனப் ேபால 
            தீர விசாாியா  இட்ட கட்டைளைய நிைறேவற்றி, ஒ  பாப  மறியாத உம  
            உத்தம பத்தினிைய உம  கரத்தால் ெகால்லவா ேபாகிறீர்? - நீேர  
           சற் ன்பாகக் கூறினீேர, ேதவியவர்கள் கூறியைதத் தாம் நம் வதாக. 
 
    ஹ. ஆம் - ஆயி ம் என  நம்பிக்ைக எதற்குத ம்? நான் ஒ  அ ைம, 
            மஹாராஜாவி ைடய ம் என  எஜமான ைடய ம் கட்டைளைய 
            நிைறேவற்ற ேவண் ய  என் கடைமயாகும் - 
 
    சத். அண்ணேல! உமக்ெகன்ன பயித்தியம் பி த்தி க்கிறதா? அல்ல  எனக்குத்தான் 
            பயித்தியம் பி த்தி க்கிறதா? நான் காண்ப  கனேவா நிைனேவா! 
            பாபெமான் ம் ெசய்யாத உம  பத்தினிைய நீர் ெகால்வதா? - உம   
           கரத்தால்? 
 
    ஹ. ஆம் ெகால்லத்தான் ேவண் ம் - என  கரத்தால் - சந்திரமதி - 
 
    சத். ஐேயா! ெகாஞ்சம் ெபா ேம! ெகாஞ்சம் ெபா ேம! 
 
    ஹ. சத்தியகீர்த்தி, உன்ைன நான் மிக ம் ேவண் க்ெகாள் கிேறன் ஒ  விஷயம் – 
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            என  கட்டைளைய நான் நிைறேவற்றி யாகுமள ம், என்னிடம் இனி ஒ  
            வார்த்ைத ம் ேபசாேத! இந்த இடத்ைதவிட்  அகன்  ெசல் - ெகாஞ்சம் 
            ரத்திலாவ  ேபாயி . 
 
    சத். ஈசன் ஒ வன் இ க்கிறானா இந்த ஜகத்தில்? 
            [ெமல்ல ஒ  றமாய் ேபாய் நிற்கிறான். ] 
 
    ச. பிராணநாதா, நான் சித்தமா யி க்கிேறன். - தாமதம் ெசய்யாதீர் இனி. 
 
    ஹ. சந்திரமதி - என்மீ  உனக்குக் ெகாஞ்சேம ம் வ த்தம் ேவண்டாம். என் 
            கட்டைளப்ப  நடக்கேவண் ய  என் கடைமயாம் - ஆகேவ - 
 
    ச. ஆகேவ - நாதா, என்ெபா ட்  ெகாஞ்சேம ம் வ த்தமின்றி, உம  கடைமைய 
            நிைறேவற் ம்ப  அ யாள் ேவண் க் ெகாள் கிேறன் - என் சிரசு ஒன்றல்ல, 
            ஆயிரம் இ ந்தேபாதி ம், அைவயைனத்ைத ம் ப  ெகா த்  உம  
            சத்யத்ைதக் காப்பாற் ம்ப  ேவண் யி ப்ேபன்! 
 
    ஹ. சந்திரமதி, உன்னிடம் இவ்வள  அ ங்குணம் இ ப்பைத இ வைரயில் 
            ற்றி ம் அறியாதி ந்த  என் தவறாகும். இப்ெபா  அைத ற்றி ம் 
            அறிகிேறன். ஆயி ம் - என் கடைமைய நான் நிைறேவற்ற ேவண் ம். ஆகேவ  
            – என் ஆ யிர்க் காத ேய! என்ைன மன்னிப்பாயாக! 
 
    ச. பிராணநாதா! தாங்கள் அவ்வா  கூறலாகா . எதற்க்காகத்தாம் என  
            மன்னிப்ைபக் ேகட்கேவண் ம்? அைத விட்  எனக்கு ேநாிடப்ேபாகிற ெப ம் 
            சுகத்ைதத் தாம் அளிப்பதற்காக, நான் உமக்கு என் வந்தனத்ைத யல்லேவா 
            ெச த்தேவண் ம். பிராணநாதா! உம  கரத்தால் என யிர் றக்க 
            ேவண் ெமன்பைத நான் நிைனக்கும்ெபா  என் உள்ளம் ாிக்கின்ற .  
            உம  சத்யவிரதத்திற்குக் கு க்காக வராமல் அைதக் காப்பதில், உமக்கு நான் 
            உதவிேனன் என்பைத நிைனக்கும் ெபா  அளவிலா ஆனந்தத்ைத 
            அைடகிேறன். பிராணநாதா, இனி காலதாமதம் ெசய்யேவண்டாம்  
            பிராணநாதா! 
            உம  சீர் தங்கிய பாதங்களில் நமஸ்காித்  விைடெபற் க்ெகாள் கிேறன். 
    [பணிகிறாள். ] 
            பிராணநாதா! பரேமஸ்வரன் க ைணயினால் நான் பரேலாகஞ் ெசன் ,  
            அவ்விடம் உம  வரைவ எதிர் பார்த்  நிற்ேபன். அவ்விடம் நாம் ஒ ங்கு  
           ேசர்ந்தபின் – என் ம் பிாியாதி ப்ேபா மல்லவா? 
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    ஹ. ஹா! - சந்திரமதி! - சந்திரமதி - சந்திரமதி! 
 
    ச. பிராணநாதா! - ஏன் உமக்கு க்கம் இனி? - ஒ  க்ஷணேவைல - உம   
            கடைமைய த்தவரா ர் - பரேமஸ்வரன் பாதேம கதிெயன நம்பி - என்  
           தைலைய வணங்கிேனன் - பிராணநாதா, நான் ேபாய் வ கிேறன். நான்  
           பரேமஸ்வரன் க ைணயினால் பரமபதத்தில் உம்ைம சந்திப்ேபனாக! 
 
    ஹ. [வாைள ேயாங்கி] கண் தற் கட ேள! க ணாநிதி! - யா ம் உன  ெசயலாம், 
            என நம்பி - 
 
    விஸ்வாமித்திரர் விைரந்ேதா  வ கிறார். 
 
    வி. ெபா ! ெபா ! ஹாிச்சந்திரா! - நான் காண்ப  கனேவா? அேயாத்தி  
            மன்னனான ஹாிச்சந்திரன், தன் ெசாந்த மைனவியின் க த்ைத ெவட்டக்  
            ைகயில் வாேளந்தி நிற்பதா? 
 
    ஹ. மகாிஷி! உம  பாதங்க க்கு நமஸ்காரம்; ரபாஹுவின் அ ைமயான 
            ஹாிச்சந்திரன், தன் கடைமைய நிைறேவற் கிறான் - அதைனத் தாங்கள்  
            த ப்ப  நியாயமன் ; ஆகேவ தாங்கள் சற்  தைய ெசய்  ஒ  றமாய்  
            ஒ ங்கியி ங்கள். தங்கைளப்ேபான்ற மஹ ாிஷிகள் இப்ப ப்பட்ட  
            காட்சிகைளக் காண்ப  சாியல்ல – ஆகேவ - 
 
    வி. ஹாிச்சந்திரா! நீ இக் ெகா ங் ெகாைலையச் ெசய்வதில்ைலெயன்  எனக்கு 
            வாக்களித்தாலன்றி இவ்விடம் விட் ப் ெபயேரன்! ஹாிச்சந்திரா!  
            உனக்ெகன்ன பயித்தியம் பி த்  விட்டதா? அல்ல  உன் அறி  உன்ைன  
            விட் ப் பிாிந்தேதா? ப திலாப் பாிதியின் வம்சத் தித்த, இ வாகு குலத்திற்  
            பிறந்த, அேயாத்திைய 
            ஆண்ட அரசனாகிய நீ, ஒ  குற்ற மறியாத ேபைதயாகிய உன் மைனவிைய, 
            ெகா ம்பாவியாகிய ெகாைலஞைனப் ேபால் ெகால்வதா? இந்த தர்மத்ைத  
            எங்கு கற்றாய்? இ தாேனா நீ அறிந்த நீதி? உன  கு வாகிய வசிஷ்டர்  
            உனக்குக் கற்பித்த  இ தாேனா? ஹாிச்சந்திரா! என் வார்த்ைதைய ன்   
            ேகட்க  மாட்ேடன் என்றாய், இப்ெபா தாவ  ேகள். என்ைன விட் ப்  
            பிாிந்தபின்  உனக்கும் உன் மைனவி மக்க க்கும் ேநாிட்ட  
            இ க்கண்கைளெயல்லாம்  பற்றிக் ேகள்விப் பட் க்கிேறன். உன் ைடய  
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            பி வாதமான  உன்ைன எந்த ஸ்திதிக்குக் ெகாண்  வந் விட்ட  என்பைத  
            நீேய பார்க்கிறாய் –  இப்ெபா தாவ  - 
 
    ஹ. னிசிேரஷ்டேர, கு க்ேக ேபசுவதற்காக அ ேயைன மன்னிக்கேவண் ம். 
            ஆயி ம் தாங்கள் இவ்ேவைலைய நான் வி ம்ப  எனக்குக் ெசால்வதானால், 
            அந்த ஸ்ரமத்ைதத் தாங்கள் ேமற்ெகாள்ளதி க்கும்ப  ேவண் கிேறன். ன்ேப 
            அதிக காலதாமதம் ெசய் விட்ேடன், இனி ம் தாமதிப்ப  நியாயமன் ;  
           ஆகேவ தாங்கள் தைய ெசய்  ஒ றம் ஒ ங்கியி ம். 
 
    வி. ஹாிச்சந்திரா! இறந்த உன் ைமந்தன்மீ ம், இறக்கச் சித்தமாயி க்கும் உன் 
            மைனவிமீ ம், ஆைணயிட்  உன்ைனக் ேகட்கும்ப  ேவண் கிேறன். 
            இனிேமலாவ  பி வாதம் ெசய்யாேத. உன் ஐஸ்வர்யத்ைத இழந்தாய் –  
            அரைச இழந்தாய் - அரசிைய இழந்தாய் - அ ைம ைமந்தைன இழந்தாய் – 
            எல்லாவற்ைற ம் இழந்தாய் - 
 
    ஹ. னி ங்கவேர, எல்லாவற்ைற ம் நான் இழக்கவில்ைல - என  சத்யம் என்ைன 
            விட்  அகலவில்ைல! - அ  இ க்கும் வைரயில் உண்ைமயில் நான்  
            ஒன்ைற ம் இழந்தவனன் ! 
 
    வி. அப்பா, ஹாிச்சந்திரா! மைனவி, மகன், மற்ெறல்லாச் ெசல்வங்கைள ம் 
            இழந்தபின், இந்த ஒ  சத்தியத்தால் உனக்ெகன்ன பலன்? 
 
    ஹ. னிசிேரஷ்டேர, தாங்கள் என்ன ஒன் மறியாதவர் ேபால் ேபசுகின்றீேர? 
            அல்ல  என்ைனப் பாிேசாதிக்கிறீரா? என  சத்யம் என்னிடம் இ க்கும்  
           வைரயில் நான் ஒன்ைற ம் இழந்தவனாகக் க தமாட்ேடன். அந்த சத்யேம  
            நான் ெபற்ற ெசல்வம்! சத்யேம நான் ஆண்ட அரசு! சத்யேம நான் அ பவித்த  
            சகல ஐஸ்வர்யம்! சத்யேம என்ைனப் ெபற்ற தாய்! சத்யேம என்ைனயீன்ற  
            தந்ைத! சத்யேம நான் ெபற்ற தனயன்! சத்யேம நான் ெகாண்ட தாரம்! சத்யேம  
            என  சகல சுற்றம்! சத்யேம எனக் கிவ் லகைனத் ம்! சத்யேம என குலம்!  
           சத்யேம என ேகாத்திரம்! சத்யேம என கு ! சத்யேம நான் வணங்கும் ெதய்வம்!  
           அந்த சத்யம் என்ைன விட்டகலாதி க்கும் வைரயில் எனக்கு ஒ  குைற   
           மி ப்பதாக நான் நிைனக்கமாட்ேடன்! 
 
    வி. அந்த சாத்தியமான  உன்ைன எக் கதிக்குக் ெகாண்  வந் விட்ட  பார்! 
            இனி ம் பி வாதம் ெசய்யாேத. இனியாவ  என வார்த்ைதையக் ேகள். என  
            அபாரமான சக்திைய நீ அறியாய், உன் தந்ைத நன்றாயறிந் ளர்; அவர்  
            என்ைன நம்பியப யால் அவ க்காக ஒ  உலகத்ைதேய சி ஷ் த்ேதன். நீ ம்  
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           என வார்த்ைதைய நம்பி என ெசாற்ப  நட, நீ இழந்தைதஎல்லாம் ெப ம்ப  
            ெசய்கிேறன். இழந்த உனதரசிைனக் ெகா க்கிேறன். இறந்த உன்  
           ைமந்தைனப் பிைழப் ட் கிேறன், உன் மைனவிைய இக்கதியினின் ம்  
            காக்கின்ேறன் – ஹாிச்சந்திரா, என்ன ெசால் கிறாய்? 
 
    ஹ. ஸ்வாமி, நான் ெசால்லக்கூ ய  ேவெறன்ன இ க்கிற ? அ ேயன் ெபா ட்  
            இவ்வள  கஷ்டம் எ த் க் ெகாள்ளச் சித்தமாயி க்கும் தாங்கள், ெகாஞ்சம்  
            தய  ெசய்  நான் ேமற்ெகாண்ட சத்யா விரதத்ைதக் காத்தி ம்ப   
            அ க்கிரஹம் ெசய்யேவண் ெமன்பேத. 
 
    வி. இனி ம் அந்த சத்ய விரதத்ைத விடமாட்டாயா? 
 
    ஹ. னி ங்கவேர, இவ்விஷயத்தில் என கைடசி வார்த்ைதையக் ேகட்ட ள் ராக! 
            ஆசந்திரார்க்கர்கள் தத்தம் ெநறிைய விட்டகன்றேபாதி ம், ஆகாயத்திற் 
            பிரகாசிக்கும் உ க்கள் பல பலெவன்  உதிர்ந்தேபாதி ம், அஷ்ட  
           குலாசலங்கள் அ டன் பாிக்கப்பட்டேபாதி ம், ேவைலகைர இழந்தா ம்,  
           ேவதெநறி பிறழ்ந்தா ம், அர வேர என ன்னின்  ேவண் ய ேபாதி ம்,  
            என சத்ய விரதத்ைத விேடன்! விேடன்! விேடன்! ஆகேவ சற்  ஒ ங்கியி ம் –  
            சந்திரமதி! சித்தமாயி க்கிறாயா? 
 
    ச. ஆம் பிராண நாதா! 
 
    ஹ. [வாைள ஓங்கி] எல்லாம் வல்ல கட ேள! நான் ெகாண்ட சத்ய விரதம் 
            அ வளேவ ம் தவறாதவனாயின் இவ்வாளான , ஒேர ெவட்டாய், 
            சந்திரமதியின் கந்தரத்ைத- 
 
    [பரமசிவன் பார்வதி ட ம், பிரம்ம விஷ் க்க ட ம், இந்திரன் த ய 

ப்பத்  க்ேகா  ேதவர்க ட ம் வசிஷ்டர் நாரதர் த ய ாிஷிக ட ம், 
ஆகாயத்தில் ேதாற் கிறார். ேதவ ந் பி ழங்குகிற . மைழ ெபய்கிற . ] 
 
    ப. [ஹாிச்சந்திரன் கரத்ைதப் பி த் த் த த் ] ெபா ! ெபா ! ஹாிச்சந்திரா! 
            ேவண்டாம்! நாம் ஆக்கிைன யி கிேறாம். 
 
    ஹ. ச. அகிலாண்டேகா  பிரம்மாண்ட நாயகா! அண்ட சராசரங்கைள ம் ஆக்கி 
            அளித்  அழிக்கும் அரேன! வர் தேல! த்திக்கரேச! அனாதரட்சகா! 
            ஆபத்பாந்தவா! சம்ேபா! சங்கரா! சத்ய ர்த்தி! சரணம்! சரணம்! 
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    [பன் ைற ப மீ  வி ந்  நமஸ்காிக்கின்றான்] 
 
    ப. ஹாிச்சந்திரா! சந்திரமதி! எ ந்தி ங்கள் - நீ ன் ஜன்மங்களிற் ெசய்த 
            பாபங்கெளல்லாம் பாிஹாிக்கப்பட்டன. இ வைரயில் நீங்கள் அ பவித்த 
            ன்பங்கைளெயல்லாம் மறந்  வி ங்கள்! ஹாிச்சந்திரா! உன  சத்ய  
            விரதத்தின் திறம் இப்ப ப்பட்டெதன உலகத்தவர் நன்கறி ம் ெபா ட்ேட,  
            உன்ைன இத்தைன இைட க க்கும் உள்ளாக்கிேனாம். இனி, உண்ைம  
            ெநறியினின் ம் ஓர ம் பிறழாத உத்தமெனன, உன் ெபயர்  
            உலகங்க ள்ளள ம் ஊர்ஜிதமாய் நிற்கும்! இ வைரயில் அ பவித்த  
            க்கங்கைள ெயல்லாம் மறந் , சந்ேதாஷத் டன் ெந நாள் இந் நில  
            உலகத்ைதயாண் , பிறகு, உன் மைனவி மக்க டன் நம  பாதத்ைத வந்   
           ேசர்வாயாக. - வசிஷ்டேர, உம  சிஷ்யைன அேயாத்திக்கு அைழத் ச் ெசன்   
           அந் நாட்டரசனாக அணி யிைனச்  சுட் ம். 
 
    ஹ. பக்தா கூலா! பரமதயா ! பரமசிவேம! தாங்கள் அறியாதெதான் ண்ேடா? 
            அ ைமயாகிய நான் அணி ைய ம ப  அணியலாகுேமா? அன்றி ம் 
            தானமாகக் ெகா த்த அரைசத் தமிேயன் ம ப ம் ெகாள்வேதா? 
 
    வி. ஹாிச்சந்திரா. அைதக் குறித்  உனக்குக் கவைல ேவண்டாம். நீ எனக்கு 
            தானமாகக் ெகா த்த உன் அரைச, உனக்ேக மனப் ர்வமாய், உன  சத்ய 
            விரதத்ைத ெமச்சினவனாய், ம ப ம் தானமாக ெகா க்கிேறன்; இேதா 
            ெபற் க்ெகாள். 
 
    ஹ. ஸ்வாமி மகைன யிழந் , மைனவி ம் குற்றஞ் சாற்றப் பட் , மயானத்  
            ெவட் யானாகிய எனக்கு அரசு என்னத்திற்கு? 
 
    ப. ஹாிச்சந்திரா! உன் கவைல யைனத் ம் ஒழி. உன் ைமந்தன் உண்ைமயில் 
            இறக்கவில்ைல, உன் மைனவி ம் குற்றவாளியல்ல. இைவயைனத் ம் 
            விஸ்வாமித்திரர் தன  *** மஹிைமயால், வசிஷ்ட டன் அவ க்கு ேநர்ந்த ஓர் 
            சபதத்தின்ப , உன  சத்திய விரதத்ைதப் பாிேசாதிக்கும் ெபா ட் , ெசய்த 
            சூழ்ச்சிகேளயாம். ேதவ தாசா! எ ந்தி . 
    [ேதவதாசன் எ ந்தி க்கிறான்; ஹாிச்சந்திர ம் சந்திரமதி ம் அவைனக்  
        கட் யைணக்கின்றனர். மைழ ெபாழிகின்ற . ] 
            அன்றி ம், வாஸ்தவத்தில் காசி மன்னன் தல்வ ம் ெகால்லப் படவில்ைல. 
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            அவ ம் உறங்கி எ ந்தவன் ேபால் எ ந்தி ப்பான் இ வைரயில். ஆகேவ 
            சந்திரமதியின்மீ  ஒ  குற்ற  மில்ைலெயன்  காசிமன்னன் த ேயார் 
            அறிவார்; ேம ம் நீ பைறய க்கு அ ைமப்பட்டதாக நிைனந்  வ ந்த 
            ேவண்டாம். விஸ்வாமித்திரர் ேவண் ேகா க் கிைசந்  உன்ைன அ ைம 
            ெகாண்ட  யமதர்மராஜேன! சந்திரமதிைய ம் ேதவதாசைன ம் அ ைம 
            ெகாண்டவர் அக்னிேதவேன! 
 
    ய. அ. ஆம் ஆம் ஹாிச்சந்திரா, இேதா எங்கைளப் பார். 
 
    ப. அல்லாம ம், நீ காத்  நின்ற இடம், ஸ்மசான மியல்ல, யாக மியாம். 
            விஸ்வாமித்திரர் மாய்ைகயால் உங்க க்ெகல்லாம் அவ்வா  ேதாற்றிய . 
            இப்ெபா  அ  எப்ப யி க்கிற  பார். 
 
    ஹ. க ணாநிதி! எல்லாம் தம  க ைண. 
 
    வி. மி. ஹாிச்சந்திரா, என  சபதத்தின் ெபா ட் , உனக்கும் உன் மைனவி 
            மக்க க்கும் நான் இைழத்த பல ன்பங்கைள ம் மன்னிப்பாய்!  
           உைமேகள்வன் கூறியப  உனக்கு ஒ  இ க்குமில்ைல. ஆகேவ நான் மீட் ம்  
            உன்ைன ெமச்சி தானமாக அளிக்கும் உனதரசிைனப் ெபற்  சுகமாய் நீ ழி  
            காலம் வாழ்வாயாக! விஸ்வாமித்திரனாகிய நான் ஒப் க்ெகாள்கிேறன்,  
            உன்னால் ெஜயிக்கப்பட்டதாக! 
 
    நா. அன்றி ம் வசிஷ்டரா ம் ெஜயிக்கப்பட்டதாக ஒப் க் ெகாள்ளேவண் ம். 
 
    வி. ஆம். 
 
    நா. ஆகேவ, வாக்களித்தப , ஹாிச்சந்திர க்கு அரைசக் ெகா ப்ப டன், உம  
            தபசில் பாதிைய ம் ெகா க்க ேவண் ம். 
 
    வி. ஆம், அதற்குத் தைடெயன்ன? 
 
    வ. [ஹாிச்சந்திரைனக் கட் த் த வி] பிாிய சிஷ்யனாகிய ஹாிச்சந்திரா! உன் 
            வாக்கிைன ம் காப்பாற்றினாய்! என் வாக்கிைன ம் காப்பாற்றினாய்! உன  
            அ ங்குணத்ைத ெமச்சிேனன்! நீ என  பிாிய சிஷ்யனாயி க்கத் தக்கவேன. 
 
    வி. வசிஷ்டேர, ஹாிச்சந்திரன் என் பிாிய சிஷ்யனாகிய தி சங்குவின் பிள்ைள 
            என்பைத மறவாதீர். 
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    ப. வசிஷ்டேர, விஸ்வாமித்திரேர, நீங்களி வ ம் ஹாிச்சந்திரைன அேயாத்திக்கு 
            அைழத் ச் ெசன்  அவ க்கு  சூட்  வா ங்கள். 
 
    வ. வி. கட்டைளப்ப . 
 
    ப. ஹாிச்சந்திரா! எங்களிடமி ந்  விைட ெபற் க்ெகாள். உனக்கு நம்மிடமி ந்  
            ஏதாவ  வரம் ேவண் யி ந்தால் ேகள். 
 
    ஹ. பரம்பரேன! பசுபதி!- இவ் லகிேலேய உம  திவ்ய காட்சி கிைடத்த நான் 
            வி ம்பத்தக்க  என்ன இ க்கப் ேபாகிற ? ஆயி ம் ஒ  வரம்  
            ேவண் கிேறன். இனி ம் எந்த ஜன்மம் வந்த ேபாதி ம் என  சத்ய விரதம்  
            குன்றாதி க்கும்ப  அ க்கிரஹிக்கேவண் ம். 
 
    ப. அங்ஙனேம ஆகுக ஹாிச்சந்திரா! 
 
    [ேதவ ந் பி ழங்குகிற ; ேதவர்கள் மைழ ெபாழிகின்றனர்; 
    ஹாிச்சந்திரன், சந்திரமதி, ேதவதாசன், ேதவர்கைளப் பணிகின்றனர்; 
    பரமசிவம் ேதவர்க டன் அந்தர்த்யானமாகிறார். 
 

காட்சி கிற . 
 

நாடகம் ற்றிய  
    ----------------------------------------------------------- 
 
 


