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PREFACE. 

நவகைவகமைவளவ ளைக் 

An English preface toa Tamil drama though rather 

incongruous has become herein a necessity, for more rea- 
sons than one. 

The more than favourable opinion with which my 

previously published Tamil dramas have been received 

both by the play-going critics and the Tamil-reading 

public, has induced me to think that there isa real 

demand for other compositions of a similar nature trom 

my humble pen. To prevent any misapprehension, I 

must state here that the plot of this drama is drawn from 

my own imagination. This drama was written in 1896, 

and was staged successfully a number of times, by the 

Suguna Vilasa Sabha of Madras. I venture to think that 

in this drama I have done something more than mere 
charactér delineation. 

A common mistake made bv Societics, Amateur 

and professional, in staging my previously published 
drama, The Two Sisters, necessitates tny giving publicity 
to the following opinion of mince. I do not think it essential 
in staging the drama that the whole of it should be 
put on the stage. Portions here and therc, can and 
might be conveniently cut down, so as to reduce the 
size of the drama and finish the performance thereof in 

four hours. Things which are essential to a drama in- 
trinsically when studied in our library, are not and need 
not be essential to a performance of the same on the stage. 
As to -what portions are essential for a performance of 
the drama I would leave the matter entirely in the hands 
of the Stage Manager and the lea ding actors. 

THE AUTHOR,
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முதல அங்கம், 

  

  

முதல் காட்சி. 

இடம்---காவிரிச்சகரை யோரமுள்ள நந்தவனத் தில் ஒர் வசந்த மண்டபம், 

காலம் - இரவு, 

சுந்தராதித்யன் மேல்மாடியில் உலாவிக்சொண்டிருக்இருன், 

நீத்மாநந்தன் ஒரு புறமாக உறங்கிச்சொண்டிருக்கிறான். 

எனக்கென்ன குறை? உல௰ல் மாந்தர் உவப்பது புகழும் செல் 

வமுமாயின் குன்றாப் புகமும் குறைபடாச் செல்வமும் பெற்ற 

எனக்கென்ன குறையிருக்கப்போகின்றது? அயல்காட் டச7ச 

செல்லாம் ௮ரியினைக்சண்ட அ௮த்தியைப்போல் அடங்க ௮ள 

விலா விரத்தைப்பெற்றேன் ! புவியில் அன்றோரும் பொருமை 

கொள்ளக் குற்றமிலாக் சர் த்தியைப்பெற்றேன் ! சிறுவயதில் 
எனது கோபத்தையும் பிட.வாதத்தையும கண்டு அஞ்சி வருக 

இன என் பிரஜைகள் ௮.திதியகுணங்களெல்லாம் என்னை 

விட்டு ௮றவேறீங்க இப்பொழுது என்மீது அளவிலா அன்பு 

பாராட்டி. வருகின்றனர், இச்சன்மார்க்க வழியில் என்னை நிலை 

பெறச்செய்து அப்போதைக்கப்போது அஞ்சாது எனக்கு 

புதீதிபுகட்டும் வல்லமை வாய்க்க என்னாருயிர் ஈண்பனானகுமார 

னும் என்னைவிட் டிணைபிரியா இருக்சனெறான். இனி எனக் 

சென்ன குறை ? அ௮சைக்கோ ரளவில்லாவிடினும் ௮லெத்தில் 

மார்தா பெறக்கூடிய எதை விரும்பினும் அதைச் சடுதியில் 

பெறத்தளரா ஊக்கமும் எதனாலும் சடைபடா மனோதிடமும் 
பெற்.றிருக்க்றேன்., புவியிற் இடைத்தற்கரிய இவைகளையெல் 

லாம் பெற்றும் மனதில் இன்லும் குறையுடையனாயின் என்னி
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லும் பெருமாடனிலன் ! ஆயினும், இர்த உன்னத ஸ்திதியை 

ஈரன் அடைந்தும், எனக்கு மனேவருத்த மென்பதில்லாவிடி 

னும், மனதில் பூரணமான இருப்தியில்லாதிருக்கின்றது யாது 
காரணம்பற்றி? நான் ௮டைாத பெருமபேத்றுக் காதிகாரண 

மாயிருந்த என்னை ஈன்றோர் இக்காலத்தில் இம்2மன்மையுடன் 

சானிருப்பதைக்கண்டு மூழ்வதற்கில்லையே யென்று வருந்து 
சன்றேனே? அ௮ங்கனமிராது, என் தாய்தந்தையர் உலகோர்க் 

கெல்லாம் அருவா போதிலும், உருவாய் எனக்சென் னுள் 

ள.த்தி லிருக்னெரார்கள், அவர்கள் கண்கள் காணுததென்னை ? 

மிவறு என்ன காரணமிருக்கப்போகின்றது 9-9 ! நாம் எவ 

வளவ கற்றும் கற்றது கணைக்காலாழம், கற்க கின்றது கட 

லாழமாகும் ! மற்ற மனிதருடைய மன நிலைமையை அறைகொ 
டியி லறியும்படியான நான், என் மனோஸ்இதியை அ.தியசா த்தி 

யமில்லாஇருக்கின்றேன் | இவ்வளவே மனிதனுடையசகத 1-- 

வேறு ஏகாவகொருவிஷயத்மைப்பற் ஜி யோடுப்போம், இவ்வி 

டத்திற்றோன்றும் சாட்டு என்ன அழகாயிருச்சின்றது? நிசப் 

தமான இந்$ிசிவில் நிலவு நீரோடையி ஜோரத்தில் உறங்குவது 

மன இற்கு என்ன அரோக்பபெத்தையுண்டுபண்ணுன்றது ! சக் 

திரிகையின் பளபளப்பைப்பெற்ற ஜலமானது இறு 4ற்களிற் 

படிந்து செல்வதினுலுண்டாம் சலசலப்பு ஈம்மைத் தாலாட் 

டுகல்போ லிருக்கின்றது, தென்றலில் ௮சைர்தாடும் தென்னை 

மாங்கள் இக்காட்சி உய வியந்து ஒன்றோடொன்று இரகசிய 

மாய்ப் பேடிக்கொள்ளுகின்றன3போற் ஜோன்றுகின்றன ! இச் 

காட்டியைக்காணும்பொழுது மனதிற்கு என்ன மட்டற்ற மூழ் 
சசியைத்தருகிறது! இதைக்கண்டுகம்முடன் மழக்குமாரன் இல் 

லாதிருக்கன்ரானே இப்பொழு ! சத்தியவதியாவஇருப்பாளா 

பின், மர்தமாருகம்விசம் இஈத ஈர்தவன த்தைச்சுற் விச்சுகமாய்க் 

காலங்கழிக்கஷாம, ஆ! சத்தியவதி விஷ்யத்தைக்குறித்து ஓர் 

இர்மானத்திற்குவான எண்ணி இஙகு வர்தவன் வேறு என் 

னென்ன யபோடத்துக்கொண்டிருக் ஒவிட்டேன் இதுலராயில் ! 

௮ம், குமாரனிடம் இன்றையதினத்திற்குள் சச்தியவதியைக் 

குறித்து என் தீர்மானத்தைக் கூற இசைந்தபடி நான் நிறை 
வேற்றவேண்டும்; சத்தியவதியை நான் சக்கரம் விவாகஞ்செய்து
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கொள்வதே முறைமை, ௮வள் என்மீது மிகுக்ச காகல்கொண் 

டிருக்கன்றாள் என்பதற்கூர் சந்தேகமில்லை, ஈற்குணமுடைய 

வள், ஈற்செய்கையுடையவள், ஈன்னடக்சைபுடையவ்ள், சுய 

ஈன்மையை நாடாது எப்பொழுதும் எக்காலத்திலும் எவ்விஷ 

யத்திலும் எனது நன்மையையே நாடும்படியான இம்மாது 

இரோன்மணியையொக்த வேறு ஸ் இரீஜாதியை சான் இவ்வுல 

இற் சாண்பது அசாதீஇபம், சாலும்--அவள்மீது--காதல் 

கொண்டிருக்கிறேன்--என்பதற்குக் தடையில்லை. அவளைப் 
பார்க்கும்பொழுதும், அவளுடைய நற்குண ஈற்செய்கைகளைக் 

குதித்து சான் கருதும்பொழுதும் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷ 

மூண்டாகின்றது. இதுகான் காதலாயிருக்கவேண்டும், அன்றி 

யும் நான் சத்தியவதியை விவாகஞ்செய்துகொண்டால் குமார 
னுக்கு மிகவும் இர்ப்தியாயிருக்குமென்பதற்ளுச் ச் தகமில்லை. 
இது எடீது இணைபிரியா ஈட்பிற்குப்பூட்டியதோர். தபோ 

லாகும்.--அயினும், என்னிடமே நான் உண்மையை ஒளியா 

இரறுக்கவேண்டின் கான் இப்படிப்பட்ட ஸ்.இரீதான் ஈமக்குப் 

பெண்டாகத்தக்கவள் என்று இர்மானித்து வைத்்இிருந்ததற்கு 

௪த்தியவதி பொருர் இயிருக்கவில்லை யென்று நான் ஒப்புக் 

கொள்ளவேண்டியதுதான். நாம் விரும்பும்படியான எல்லா 

குணங்களும் ஒருங்குசேர்க்து ஒரு பெண்வடிவாய் நமக்குக் 

கிட்டுவது அசாத்தியத்திலும் அசாத்தியம், நாம் இதுவனா 

யிற் கண்ட பெண்களுக்குள் சத்தியவதியே சற் 2றறக்குறைய 

அக்நிலைக்கு. வருகின்றாள், €! gs mr g BS mage, 

நமக்குக் கைத்த பொருளைக்கொண்டு காம் சுகமடைய 

வேண்டுமேயொழிய இட்டாத பொருளை நினைத்து வருந்தி 

யாவதென்? எல்லாவற்றிற்கும் மனதே காரணம், அதைச் 

சரிப்படுத்தினலை ஒன்றுமில்லாதவனும் எல்லாம் டெற்றவன் 

போல் சுகமடையலாம், இல்லாவிடின் எல்லாமிருக்தும் ஒன்று 

பில்லான்போல் வருத்தமடையவேண்டியதே, €] கான் இவ் 

oro அல்மரல் நியாயமன்று, சத்தியவதியை £க்கரத்தில்' 

விவாகஞ்செய் தூகொள்ள த் இர்மானம் செய்யவேண்டியதுதான் 

அவளோ சமான் தன்மீது காகல்கொண்டிருப்பதாக ' உண்மை 
யாக எண்ணியிருக்கின்றனள், நான் இப்பொழுது: வேண்டா
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மென்று வெறுப்பேனாயின் தன்னுயிரை வெறுப்பினும் வெறுப் 

பாள், குமாசனுக்கும் மிகுர்த துக்கத்தை விளைப்பேன். நம்மு 

டைய சன்மையையே என்றும் காடும் இவவிருவர்களையும் நாம் 
புண்படுத்துவது தருமமன்று, பிறருடைய ஈன்மையையே நாடி, 

எக்காலமும் அவர்களுடைய சுகத்தின£லேயே ச்கமடைய 

வேண்டுமென்கின்௦ கோட்பாடுடைய நான் இவ்விருவருக் 
கும் இஞ்சித்தேனும் அக்கம் விளைப்பது நியாயமன்று, F ! 

ரான் சத்தியவதியின்மீது காதல்கொண்டிருக்கின் றேன் ; அவ 
ளையே சான் சீக்கரம் விவாகஞ் செய்துகொள்ளல்வேண்டும், 

ரான் என்ன யோடத்துச்சொண்டிருர்கேன் இதுவரையில் ! 

அ வளைப்போன்ற நற்குணமும் ரூபலாலவண்யமுமுடைய பெண் 
ணை கான் வேறெங்கு தேடி.னும்காண்டிலேன் ! ௮வளைமணப்பே 
னாயின் இப்பொழுது இன்னதென்று தோற்றாது என் மனத 
லிருக்கும்படியான குறையும் நீங்கிவிடும். -௮ 1 என்னகெளளி 

யான இப்பொழுது தென்றிசையிற் கூறுகின்றது? ௪! இச் 

சகுனங்களிலெல்லா மென்னவிருக்கன்றது ! இவைகளோ என் 

மன' உறுஇயையும் தீர்மானத்தையும் கலக்சவல்லன ? நான் 
சத்தியலவதியை மணஞ்செய்துகொள்வேனென்றால் மணஞ்செய் 
அகொள்வேன் ! கான் உயிருடனிருக்கவேண்டும் ௮துவொன் 

றே மற்ற விஷபங்களைப்பற்சி நான் யோடுக்கவேண்டி௰ இல்லை, 
சரி! வேறு எதைப்பற்றியாவது யோடப்போம்,--நித்தியா 

னர்தா ! 

நீத்தியாநந்தன் வருகிறான், 
இதோ சொண்டுவர்தேன். 

(ஹுகக்காவைச் கொண்டுவந்து வைக்ஒறான்.) 

என்ன ஆச்சரியம் 1 நித்தியானர்தா ! நான் உன்னை எப்பொ 
முது ௮ழைத்தபோதிலும் சான் வாயாற் கூறுமுன் எனக்கு 

வேண்டிய பொருளைத் தருன்றனை. என் மனதிலிருப்பது 

உனக்கு எப்படி. தெரிகின்றது £? . 

எப்படியோ ! [முன்போல் நித்திரை செய்கறான்,] 

நித்திரை போய்விட்டான் !--ஹா ! இவ்வுலகில் நான் ௮0ேக 

வித ஜன்மங்களைப் பார்த்திருக்கின்றேன், யினும் நித்தியா 
ஈர் தனைப்போல் ஏங்கும் ஈண்டதில்லை, எந்நேரமும் நித்திை
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சுக, 
ore 

சுகு, 
சு, 
சுகு, 

Tre 

சுகு, 

ம், 

ஸ், 

செய்கின்றான் | எந்தரிமிஷத்திற்கு வேண்டுமோ அந்தரிமிஷம் 
நித்திரை கொள்ளவும் வீள்ளவும் சக்தியைப் டுபற்ற நானும் 

இவ்வாறு ஓயாது தூங்கல் அசாத்தியம் ! இவனுக்கு எங்ஒருக்.து 

தான் வருன்றதோ ? இப்படிப்பட்டவனை சுத்த விரனென்றால் 

நேரில் கண்ட என்னை யன்றி வேறொருவரும் ஈம்பார்கள். 

இவவுலகல் இவனெொருவன் மாத்திசம் சான் கூறுமுன் என் go” 
கருத்தை யறிரந்துகொள்ளுகன்றான். குமாரனுக்கும் ௮த் 

துஷ்டன் ஜெயதேவனுக்கும் அசாத்தியமான காரியம் இவ 

னுக்கு எளிதாயிருக்கன்றது. நான் பிமர்தது முதல் என்னை 

விட்டுப் பிரியாதிருந்ததினால் இவனுக்கு இச்சக்தியுண்டாயதோ 
அல்லது என்னைத்தன்னுயிரினும் அதிகமாகப் பாவித்துவரு 

வதினால் உண்டாயதோ அு.திகிலேன். மனிதனுடைய புத்திக்குக் 
காரண மெட்டாத காரியங்கள் இவவுலகில் அகந்தமிருக்கின்றன, 

௮ வைகளிலிதுவொன்றாகும் !-- 

சுதமாரன் பின்புறச் கிலிருந்து வருளொன், 

சுக்தரா ! 

குமாசா | 

என்னயோடுத்துக் கொண்டிருக்கன்றாப் 3 

ஒன்றும் விசேஷமில்லை, 4 [ஹாக்கா பிடிக்கிறான்.] 

இச்ச இழவை இன்னும் விடமாட்டாயா 1 

௮௮ உன்னை என்ன செய்கின்றது 1 

எனக்கதைப்பார்ப்பதற்கும் இஷ்டமில்லை; வடக்சே சென் 
இருந்ததற்கு சகலசலைகளுடன் இத்தீய வழக்க மொன்றை 

யம் கற்றுக்கொண்டு வர்தாயே ! எனக்கிஷ்டமில்லை ; அதை 
விட உனச்கு வேறு காரணம் வேண்டுமோ இதைவிட 1 

இத்தகூணம் விட்டேன்! குமாரா இனி சாமளவும் இதைச் இண் 

டுவதில்லை |--நித்தியானர்தா | 

| எழுர் திருந்து மெள்ள ஹுுக்காவை எடுத்துக்கொண்டு போடறான்.] 

முமாரா ! பார்த்தனையா | இவன் கான் கட்டளை யிடுமுன் என் 
கருத்தை யலிந்து அந்தப்படி. ஈடந்துவிடுகின்றான் 1! இதற்குக் 
சாரணம் கூறமாட்டுவாயா நீ 1
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சுகு. 

* aS 
ஸ். 

சகு: 

ag 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 7, 

அதைப்பற்றிப் பன்முறை யோடுத்து பயனற்ற வேலையென்று 
விடுத னன், ஈமது இற்றிவிற்கு எட்டாச் செயல்கள் இவ் 

வுலில் எத்தனையோ கோடியிருக்கின்றன. 

சரிதான், தோழா, உன்னிடம் சத்தியவதியைக்குறித்து முடி 
வான வார்த்சை இன்று கூறுவதாக ஏற்றுச் சொண்டேனல்ல 
வா? 

ஆம், 

குமாரா, என்னைப்பார் ! என் முகத்தைத் தருப்பிக்கொள்ளுகின் 

ரூய்? சத்தயெவதியை ரான் விவாகம் புரியல் உனக்கிஷ்டந்தா 

Cem? 

நல்ல Caan af, — 

நான் வேண்டா மென்ருல் உனக்கு வருத்தமுண்டாமோ? 

சுந்தரா ! இகென்ன இவ்வண்ணம் கேட்டுன்றனை 1 உனக்கும் 

சம்மதியாயின் எனக்காம் சம்மதித்தான் , இல்லாவிடின் எனக்கு 

மில்லை. ் 
நல்ல உத்திரம் !--குமாரா ! ச,.க்ியவஇயை Farin விவாகஞ் 

செய்து கொள்ள வேண்டுமெனத் தீர்மானித்துவிட்டேன். 

சுந்க.ரா, உனக்கு முன்பே யொன்று கூறவேண்டு மென்னிருர் 

தேன், நீ என் பொருட்டு சத்தியவதியை மணம்புரிய வேண் 
டியதில்லை, உண்மையில் உனக்கவள்மீது விருப்ப மிருக்கு மா 

யின் விவாகஞ் செய்துகொள் ; இல்லாவிடின் வேண்டாம், சாம 
ளவும் சுகதுக்சக மொன்றாய் அ௮னுபவிக்கப்போகின்றவர்கள் தம் 

பதிசளே ஆகையால் அவர்கள் மனமொத்திருஈசாலொழிய 
விவாகம் புரியல் நியாயமுமன்று தர்மமுமன்று, உனக்குப் 
மனப்பூர்வமாக இஷ்:_மில்லாவிடின் கூறிவிம, ௮தனால் எனக் 

குன்மீது சிறிதும் வருத்தமிராது, 

குமாரா, அப்படி யொன்று மில்லை, அப்படி ஏதாவதிருந்தால் 

௮தை உன்னிடம் ஒளிப்டேீனோ? அதைப்பற்றி யோடுப்பதற்கே 
நான் தனித்இங்குவந்தேன். நான் ச,த்தியவதியின்பித காதல் 
கொண்டிருக்கின்றேன். சத்தியவதியும் என்மீறு காதல்கொண் 

டிருச்சின்ருளென்பது நீ ௮றியாக விஷய மன்று, உனக்கு 

இஷ்டமாயின் சீக்கிரத்தில் விவாகத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யலாம்,
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சுகு. [சிரித்துக்கொண்டு] புத்திசாலி |... எனக்கிஷ்டமில்லை 1 சனமுசுக் 

கேட்டாய் ! சுந்தரா, நீயாகத் தர்மானிக்குமளவும் சான் ௪த 
இயவ.தியைக்குதித்துப் புகழ்ச்துரைததல் கியாயமல்லவென்று 

பேசாதிருந்தேன், தோழா |! ௮வளையொத்த ஈற்குணழுடைய 

பெண்ணை இவ்வுலகில் நீ வேறெங்குங் கரணமாட்டாய், பே 

தையாயினும பிறருடைய ஈன்மையே பெரிசெனக் கருதும் 

பெதற்கரிய குணம் அவளிடம் குடிசொண்டிருக்கின்றது ; al 
ளது சளங்கமற்ற மனஇற்கு ஒருகாலும் வருக்தமென்பது 

இறிதுமின்றி மீ சுகமாய் எர்சாளும் வாழ்வாயாக 7 

ச. அப்படியே யிருக்கவேண்டுமென்று காலும் கோருகின்றேன். 

குமாரா ! தோ ஏரிஈட்சத்திரத்தைப்பார் | 

சுகு, எதோ? கான் பார்ப்பதன் முன் மறைந்து விட்டது சுந்தரா, 
இன்3ி.ரவு என்ன ரமணீயமா யிருக்கின்றது கண்டனையா ? 

ஐயோ, இன்று பூரணசந்திரனாயிருக்கால் இன்னும் எவவள 

வழகாயிருக்கும்? 

ச. எனக்கென்னவோ இதுவே மிகவும் அழகாய்த் தோற்.றுகன் 

os, பாதிமதியைக் காண்டலினால் Tos Kom mq F&C or 

ஷம் முழுமதியைக் சாணுமிடத்து எனக்கில்லை. என்னகாரணம் 

பற்றி என்று என்னால் கூறமுடியாத 

சுரு சரி! இதற்குச் காரணமும் வேண்டுமோ ? உலகில் ஒருவன் 

விருப்பு மற்றொருவனுக்கு வெறுப்பாயிருக்கலாம்; இது சகஜம். 

உலகில் எல்லோருக்கும் விருப்பும் வெ.றுப்பு மொன்ராயின், உலக 
மேயிராது ! 

சு. குமாசா | இங்சிசியில் ஈீலாக்காய எங்கணும் நிசப்தமாயிருப்ப 

தற்கு சற்று தாரத்திலிருந்து யாராவது ஈல்ல இவ்வியமான 

சாரீரதீதுடன் பாடினால் ௮சைக்சகேட்க என்ன அனர்தமாயிருக் 

கும் | 

[Fim தூரத் இலிருச் த பாடப்பட்ட மதுரமான பாட்டைச் கேட்டுரூர்கள். ] 

குமாரா ! சத்தியவதி! 

சுகு. ஆம் ! 

சு, உற்றுக்கேள் / என்ன ரமணீயமாய்ப் பாடுதன்றாள் ! சான் விரும் 
பியகைச் கேட்டுப் பாடுகின்ற துபோ லல்லவோவிருக்கின்ற து !
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இரண்டு நண்பர்கள், [அங்கம் - 1, 

என்னபாடுதின் ரள் 1 

தீன் காத்லனைப்பிரிந்த ஒர் காயக ௮வன் வாராமையைக்கருஇி 

வருர்திப் பாடும்படியான பாடல்போலிருக்கன்ற.து, 

அம்--தோழா ! ௪த்தியவஇபின் மெல்லிய விசலினால் தடவப் 
பெற்ற விணை ஈரம்புகளின் ஒலியும் அவளத கக்தரத்தினின்றெ 
மும் மிருதுவான சங் தேமும் எவ்வளவு அழகாய் கலந்து நிற் 

இன்றன கேட்டனையா 8 மனத்துக்கனிய இத்தகைய சகூதத் 
தைக்கேட்டு மனமுருகா மனிதனுமுளனோ இவ்வுலல் ? அப் 

படிப்பட்டவ னொருவ ஸிருப்பானாயின் ௮வனை மனிதருயினை 
யுண்ணவர்த மறலியெனக் கருதவேண்டும்.--வா., காம் சத்திய 

வதி பிருக்குமிடம் போவோம், 

| இருவரும் மாடியினின்றும் வருகிருர்கள், | 

சத்தியவதி ஒர் கொடிவீட்டினின்றும் பாட்டை நிறுத்திவிட்டு 

வெளியில் வருகிறாள். 

சத்தியவதி | நீ இன்று பிறந்ததின மல்லவா ? 

ஆம், அண்ணா, 
ஆகவே உனக்குப் பரிசளிக்க வேண்டு மென்,று Apis பொரு 

ளொன்று கொண்டுவந்்திருக்கின்றேன். என்ன சொல்லுகின் 
முய்? 

மிசவும் சந்தோஷம். 

அதென்ன ? இன்னதென் றறிவதன்முன்னர் சந்தோஷ மெ 
ort கூறிவிட்டாயே ? 

நீர் எனக்குக் கொடுக்கும் பொருள் சந்தோஷத்தைத் தருவ 

தாயன் றி இருக்குமா? 

அனால் பெற்றுக்கொள், 

[சுந்தராஇத்யன் சரத்தை அவள் கரத் இன்பேறில் 
வைக்க, அவன் முழசர்தாளிட்டு அதை முத்தமிடு 
இன்றான்.] 

சந்தோஷ் தானா? 

அவருக்கு--சர்தோஷமானால்--எனக்கும் மிகவும் சந்தோஷர் 
தான்,
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& சதியவதி ! என்னைக் கேட்கவும் வேண்டுமோ? சான் உனது 

காதலைப் பெதத்தக்கவனல்லேன், யினும் *தெய்வாதீன் 
தாத் பெற்றேன் ! கான் பெற்றபாக்யெமே பாக்கியம் ! 

௪. நான் பெற்ற?த பெரும்பாக்கிபம், | 

சுகு, அதெப்படி யாயினுமாகுக, கான் பெற்றபாக்கிபம் நீங்களிரு 

வரும் பெறவில்லை யன்று தோற்றுன்ற தெனக்கு ! 

௬௨ அப்படியே ஒவ்வொருவரும் சான் பெற்ற?த பெரும்பாக்கய 
மென்க்கருதுக ! 

சுகு, அந்தரா | சத்தியவ௫ 1--எனக்கிப்பொழு இருக்கு மடிழ்ச்டு எப் 

பொழுது மிருக்குமாயின் நான் புவியிற் பிறக் த பயனைப்பெற்ற 

வனாவேன் ; இன்னும் என்மனதில் ஒரு கோரிக்கை தான் இழுக் 
தின்ற து, றீங்களிருவரும் நீடுழிதாலம் சுகமாய் ஒரு குறையுமின் மி 

வாழ்வீர்களாக | 

சு. என்னுயிரிருக்கு மளவும் சந்தேக மென்ன வதற்கு ப் 

நீத்யானநீதன் ழே இற்? வருஇரான். 

சு, நித்யானந்தா, என்ன விசேஷம் ? 

நி.  பதினைக்து சாழிகை--ூ$ராழிமண்டபம்--ஓட தீதிற் போகவேண் 
டும், 

& ஓகோ! ஞாபக மிருக்கின்றது, நீ தவறுவாயோ என்று பார் 
தீதேன்; காலம் தவறிலும் தவறும், நீ ஏது தவறுவது, குமாரா, 

சாமெல்?லாரும் ௮ங்குபோவோம் வருகின்னாயா ? 

நீளகளிருவரும் முன்பு அங்கு செல்லுங்கள், கான் சற்று 

பொத்து வருகின்றேன். 

| நித்பானர்தன், சுந்தரா இத்பன் சத்யவதி போ௫ருர்கள்,] 

சுக. இன்றே என்மனம் பூரண உவகை" யேற்றது ! சத்தியவஇக்கு 

இனி யென்னகுறை ? அவளது ஒப்புயர்வற்ற சத்குணத்திற் 

கேற்ற கணவன் என்னுயிர் ஈண்பனே ஆயது என்பாக்கயெ வசக் 

"தான் ! சு்க£ரன் இனி ௮வளத ஈன்மைபையே நாடி. தன் சண். 

னின் கருமணி யெனப்பாவித்து வருவான் என்பதற்குக்கிஞ்டுத் 
Cran தடையில்லை. சலெகாலத்திற்கு முன் அவணிடமிருர்,ச 

கோபமும் பிடிவாதமும் ஏறக்குறைய அறவே நீங்கெயது சத்திய 
2 

a
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aS 
ஜெ. 

2 

௫்கு 

சுகு. 

ஜே, 

கு 

நி. 

சுகு. 

நி. 

கு 
நீ. 

aS. 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 1, 

“வ்தியின் ஈற்றவத்தின் பயனே யெனக்கருதவேண்டும், எல்லாம் 
“என் மனப்படி சுகமாய் மடிச்ச௪.-- 

ஜேயதேவன் வருகின்றான், 

தெயதேவா ? 

௮ம், அரசே ஏது தாமும் என்னைப்போல் நித்திரையை நீத்து 

நிலவை வியக்க இங்கு வக்திருக்கன்ரறாற் போல தோற்று 

தின்றது, இங்கிருந்து தோற்றும்படியான காட்டி எவ்வளவு 

அழகாயிருக்கின்றது கண்டீரோ 1 

ஆம், என் மனமகழ்ச்டுக்கு ஒத்ததாகவே யிருக்கன்றது, ஜெய 

தேவர் ! ceils க்யனுக்கும் சத்தியவதஇக்கும் சீக்கிரம் 
விவாகம் நடச்தேறும், 

உ மிகவும் சந்தோஷம், எனக்கா முன்பே இப்படித்தான் ஈடக்கு 
மென்று தெரியுமே ! 

எப்படித் தெரியும்? 

QO sear Caer ah க இதுயாருக்குத்தான் தெரியாது ? சாட்டி 

லுள்ள பிரஜைகளெல்லாம் இப்படிக்கான் ஈடக்கவேண்டு மெ 

ன்று இரைராஜூம்மர் உஜ்ிஸியிலிருக்து இரும்பி வந்தது 

முதல் பேடுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள், அவர்கள் எண்ணப்படி. 

முடிந்தது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம், எப்பொழுது விவாக 

முகூர்த்தம் £ 

இன்னும் இனம் குறிக்கவில்லை, காளையதினர்தான் நமது 

அரண்மனைப் புரோகிதரை வரவழைத்து wu Bien Geese 

சொல்ல லேண்டும்.-- 

நீத்யாநந்தன் வருகிறான் 
சுர்தராஇத்யா அழைத்துவரச் சொன்னார் 

இதோ வருகின்றேன் போ, 

உடனே அழைத்து வரசசொன்னார். 

இதோ வந்துவிட்டேன், 

உடனே வரச் சொன்னார், 

சற்.று பொறு இதோ. 

[சீத்தியாகர்தன் அவனை அப்படியே அக்$ச்கொள்ளப் போன்றான். ]
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C2 

இல்லை 1 இல்லை ! இதோ வர்துவிட்டேன். ஜெய்தேவா, இன் 
ஜனொருவேளை உன்னுடன் பேசுகின்றேன். இவன் விடமாட் 
டான் என்னை ! [கித்யாரந்தனுடன் போடறான். | 

வயிறு பற்தியெரிபும்பொழுதூ வேடிக்கை யொன்றா? உம்--2 ! 
காரியங்களெல்லாம் காம் எண்ணியதற்கு விரைவாக நடர்தேறி 

வருகின்ராற்போலிருக்கின்ற து. இனி காம் உறங்கலாகாறு, ச! 

நாம் இர்த Ob Mah Visors எண்ணிய எண்ணங்களெல் 

லாம் அடியோடு வியர்த்தமாம்போலிருக்கின்றதே! கரன் எவ் 

வளவோ முயன்றும் முன் 2ப இவர்கள் ஒற்றுமையைப் பிரிப் 

பது அசாத்தியமாயிருந்தது. இப்பொழு இவர்களுக்கு இந்த 

பக்துத்வ மொன்று முண்டாய்விட்டால் இவர்களைப் பிரிப்ப 

தெவன் ? சுந்தராஇத்யா ! சுந்தராஇத்பா ! என் பெரு முயற்சி 

களையெல்லாம் வியர்த்தமாக்க, என் கோரிக்கைகளையெல்லாம் 
பாழாக்கி, என் பெருமையையெல்லாம் போக்கி, என்னாவியை 

யழிக்க, எனக்கென்று இப்புவியில் எங்கிருந்து கோன் தினை 

யோ ரீ சான் என்ன பிரயச்கனஞ் செய்தபோதிலும் குறுக்காக 

வர்கழிக்சின்ருயே £ கான் சுகுமாரண என சைவசப்படுத்தி, 

சத்தியவூியை மணந்து என் (parm wit ஆண்டுவர் த இவ்வர 

சைச் கைப்பற்றவேண்டுமென் நிருகசேதேனே என் பேரமிவைக் 

கொண்டு ! ுகுமாரனிடம் என்றபம் ெல்லாலன்ணம் செய்து 

விட்டாய், என்னிடம் மூன்று வருடமாக எவ்வளவோ wah 

யோன்யமாயிருர்க ௮வன் நீ உஜ்வினியிலிருர்து திரும்பிவந்த 

வுடன் என்னிடமிருந்த ௮னுராகமெல்லாம் போய் உன்மீது 

UA so He HS sors ௮னுராகங்கொண்டு இணைபிரியா தல 

னானான், இது உன் செயலென்பதற்குர் சந்தேகமென்னை ? 
சுகுமாரன் இன்னும் என்னை அ௮தீயக்க ஈண்பனென்றே பாவிக் 

இன்றான் | இந்த ஈட்பென்னக்திற்கெனக்கு? எனக்குப் பிரயோ 

ஜனப்படாத நட்பு ஒரு ஈட்பா? போதாக்குறைக்கு சத்தியவதி 

பும் உன்மீது காதல் கொண்டுவிட்டாளாம். நீ ௮வளை விவாகம் 
செய்துகொள்ளப்போகின்றுவ் ! இரந்து ! நான் என்ன செய் 

வது £ வெறுங்கை விணனப் வெயிலில். நின்று உன் சுகத்தைக் 
கண்டு கண்குளிர்ர்திருப்பதோ é HES RS HSS OT Oh MAL. 

டேன், ச | என் ஒப்புயர்வில்லா புத்தியும் யுக்தியும் எதற்கா
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யது 2 தெய்வத்திற்குச் தர்மமென்பதஇல்லை. கான் சுந்தராதித் 
யனைவிட ௪ இல் 8ழ்மைப்பட்டவனாய்விட்டேன் 2 ௮வளுச்இருக் 

கும் புத்தி எனக்கில்லையோ 2 அவனைவிட கான் தாளாண்மை 
விலும் தளரா ஊக்கத்திலும் குன்றிவிட்டேனோ * ௮வனிடத் 

இருக்கும் ஈற்குணங்களெல்லாம் மென்னிடமிருக்கின்றன 3 ஆயி 

ணும் பிறர்தறுமு தல் அவன் வரவர உன்னகபதவியை யடைந்து 

வர நான் வரவர ஈூஷிணதிசையை யடைவானேன் 2 இதென்ன 

நியாயம் ? இஃதென்ன தாமம்? அவனும் ஆடவன்கான், நானும் 

ஆடவன்தான் ! என்ஓஐயிரும் ௮வனதயிரும் ஒன்றே! அப்ப 
டிக்கருக்க புவியிற் பிறக்கும்பொழுதே எல்லோருடைய மன 
கையும் கவரும்படியாகச் சுக்தரனென்னும் பெயருக்கொப்பச் 
சுந்தரவடிவுடன் உதித்தான். என்னையோ கண்டவர் ஈசைக்கும் 
வண்ணம் விகாரரூபத்துடன் இருஷ்டித்தது ! அர்காள்முசல் 

இந்நாள் வரையில் அவன் எக்காரியம் கொடங்கிலும் அவன் 
மூயற்சியின்றியே அனுகூலப்பட்டுக்கொண்டு வருகின்றது, 

எனக்கோ கான் எதை அரம்பிக்கபோதிலும் இல்லா இடை 

யூ௮ுகளும் உண்டாடின்றன ! கான் வருந்தி யழைத்தும் வாசாத 

(ea இவனிடம் சென்று தன்னைப் பெற்றுக்கொள்ளும் 

படித் தாகைப் பணிகன்றாளே !--இவனை சான் வெல்வதெப் 

படி. 1--வெல்லவேண்டின் கொல்லவேண்டும் ! இவஷுயிரிருக்கு 

மளவும் என் காரியம் கொஞ்சமேலும் சித்திக்கப்போனெற 
Baw, sng கான் நன்றாகக் கண்டேன். இந்த யமனை 

வெல்வதெப்படி. ? கோவழியில் ஜெயிப்பதென்றாலோ சாத்தி 

யமான காரியமாயிருக்கின்றது, இவன் ஐருவனே போதா 
தென்று இவனைக் தம்முயிர்போற் சாக்கப் பதிஞயிரவர் ஏற்பட் 

ஒ.ருக்கன்றனர் ! போதாக்குறைக்கு அந்த யமகண்டன் கீத் 

யானக்தன் இடைவிடாது எங்கு சென்றபோஇலும் கூப்பிடு 

தூரத்திலிருந்து பாதுகா,த்துவருகின்றான். சூட்சிசெய்து இவ 

னைக் கொல்லவென்ராலோ ௮.தவும் அ௮சாச்தியமாயிருக்கன்றஅ, 

நான் சூட்செய்ய தரம்பஞ்செய்யு முன்னே அசைக்கண்டு 
கோள்ளுகன்றான் | இவன் மனதை wow எனக் காறு 
இனம் பிடித்தால் ௮ரைகொடியில் என் மனத்தை யமிர்துகொள் 

ளஞுகின்றானே | இவன் சண்ணெடிரிற் செல்வதென்ராலும்
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எனக்குப் பயமாயிருக்கின்றது, இவன் கண்களை நான் என் 

னென்றுரைப்பேன் ! அ௮வைகளுக்கருக்கும் சக்தி இன்னதென் 
௮ என்னால் ு.மியமுடியலில்லை, செவ்வரி படர்ந்து நீண்டு 

விசாலமாகிய ௮க்சண்களைக்கொண்டே. இவன் எல்லோளனாயும் 
வென்று வருகின்றான். அவனது நேத்திரங்கள் எனது நேத் 

Bow aden FEBS TL uA OQ sear lo sre உடம்பில் ஓர்வித இலிர் 

சிலிர்ப்புண்டகின்றல, அவ்வண்ணம் நொக்கும்பொழுதெல் 

லாம் என்னுள்ள தீஇல் மிகவும் அந்தரங்கமாயிருக்கும் விஷயங் 

களையெல்லாம் ஈன்றாம் ஆராய்க்குறிவதுபோலல்லவோ இருக் 

கின்றது. இப்படி அலிர்துகொள்ளுகன்றானே யென்று என் 
கண்களைத் இருப்பிவிடலா மென்௫லோ, நாகமானது தனக் 

கரையாகய இறு பட்டியைத் தன் கண்களைக்கொண்டு எப்படி, 
அசைவற்கிருக்கச் MEU ACH vy wr அ௮ங்கனம் என்னையும் 
வைக்க கண் மானுவண்ணமாய் ஸ்தம்பிக்துவிடச்செய்கன்றான். 

அச்சமயத்தில் இவன் சேட்காம் கேள்விகளுக்கு என்னைய டிறி 

யாதபடி உண்மையைக் கூறவேண்டிவருகன்றது ! இதென்ன 

சக்தி! இதென்ன சல்இ! இச்சக்சியைப்பெற்ற இவனை கான் 

எப்படி, வெல்லப்போகின்றேன் ! வீண் எண்ணம் ! விண் எண் 

ணம் | யோ ! இவவளவு சக்தியைப்பெற்றுடீ 88சது வருடங் 

களுக்குமுன்பிவனுக்கிருர் த கோபமும் 1டே.வாகமும், இப்போ 

முது ௮அணுலவளவேனு மிருக்குமாயின் ௮ரைநொடியில் வெல் 

௮ம் வகையை யிவேன் ! ரகுமாரன் போனையினல் சூரியன் 

முன் பனிபோல் லெகாசை க்குள் எல்லோரும் ஆச்சரியப்படும் 
படி இவனை விட்டு அவைகள் நீங்கவேண்டுமா 1 - இவளுக்கு 

௮சா,ச்தியமென்பதில்லை ! ஈசனையே ஏவல் கொள்ளவேண்டினும் 
அவனுக்கு அதற்2கற்ற பன உறுஇயும் ஊக்கமும் உண்டு, ச! 

இவன குணத்தை சான் மெச்சவேண்டும் ! யோ ! இலன் 

எனக்கெதிரிடையாக அல்லாது எனக்காதலியாயிருப்பானாயின் 
இம்மூவுலகங்களுக்கும் அதிபதியாய் ௮ரை ௯ஷணத்இலாய் 
விடுவேன் ! சுந்தராதித்யா | ருகுமாரனிடம் அர்யோக்யமாயிருப் 

பதுபோல் என்னிடம் அ௮ர்யோர்யமா யிருக்கலாசாதா? இனத் 

துடன் Dare சேரும் ! யினும் கான் பிறவியினால் தியகுண 
முள்ளவனன்றே : ஈம்மிருவருக்கும் அவ்வளவாகக் குணபேத
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மில்லை, உனக்கோ மேலும் மேலும் உலகம் ஈன்மைபயக்க நீ 
அக்குணிங்களை யெல்லாம் ஈத்வழியில் உபயோ௫இத்து நல்ல 

aga! நானே மேலும் மேலும் கெடுதியே என்னை வர் 
திடைய என் குணங்களையெல்லாம் தீயவழியில் உபயோடுக்க 
மேண்டியவன யிருக்கின் றேன் 1! இதுஎன் sae ? என்னைப் 

படைத்த கான்தவருகும் | அவன் பாரம் ! எனக்இவ்வளவு ஏக் 

Bound புத்தியையும் யுக்தியையும் கொடுத்து மூலையில் 

உறங்கக்கொண்டிரு என்றால் எ ப்படியிருப்பன 2? அவைகளுக்கு 

ஏதாவது ஒரு உபயோகம் வேண்டுமே ! கல்வழியில் உப 

யோடிக்க ஈசன் வழி காண்பிக்சாவிட்டால் கெட்ட வழியிலா 

வது உபயோடக்களொண்டி. வருகின்றது ! என்மீது குற்ற 
மென்ன 7--௪ரி, இவைக&£ யெல்லாம் பந்றி இப்பொழுது யோ 

ரித்துப் பயனென்ன? ஒருகாரியத்தைச் செய்யவேண்டுமென்று 
இர்மானிச்க பிறகு பின்வாங்குவதா ? கான். என கெண்ணத் 
தையாவது முடிக்கமவண்டிம், என்னுயிரையாவது முடிக்க 

வேண்டும். இரண்டிலொன்று ! எ.து நிறைவேினும் எனக்கு 

சந்தோஷந்தான், 9 | வருவதுவரட்டும். சுந்சராஇத்யனுக்கு 

அசாத்திய மென்பதில்லை யெனின் எனக்குமாத்இரம் என் 

இருக்கவேண்டும் 1 ஜெயித்தால் ஜெயம் |! மலி தால் மரணம் / 

இப்பொழுது யோ௫ித்தரல் எனக்சொருவழியும் புலப்படாது, 
நன்றாய் உறங்கிலிட்டு நாளை காலை யெழுர்து யோசிக்க வேண் 

டும், இறச்சத் துணிர்தவன் எதற்கு மஞ்சவானேன் !--சு.த 

சாதித்யா ! சுந்தரா இத்யா!-- | போகிறான்.] 
Po 

  

nN, 

முதல் அங்கம், 

இரண்டாம் காட்ட, 
இடம்--ச்குமார்ன் அ.ரண்மனையி&் தர்பார், 

காலம் - காலை, 

சர்தராஇத்யனும், சுகுமாரனும் ஒரே ஏங்காதனத்தில் விற்றிருக்க, 
wi SA - ஜயதேவன், முதலியோர் இருபக்கமும் உட்கார்ந் இருக்க 
ரூரசேனன், தேவர்தன், ஙித்யானந்தன் முதலியோர் சுந்தரன் பக் 
கலில் & p&lapt eer. 
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சுகு, மந்திரி சேபைதி முதலிய சபையோர்களே | இன்றை 
யதினம் தெய்வகடா.்சத்தால் உங்களது செவியையும் மனதை 

பும் சச்தோஷிக்கச் செய்யும்படியான ஓர் சபவிஷயத்சை உமச் 

குக் கூறவல்லவனாயிருக்கென்றேன். மண்ணுலகில் குற்றமில்லாக் 
சர்த்தியை நிலை பெறர்செய்து லெ காலத்திற்கு முன்விண் 

ணுலூற்குச் சென்ற அகர்தராஜனுடைய குமாரா, சோழகாட் 

டின் புகம் உலகெலாம் பாலசசெய்தவள்ளல், தஞ்சைமாககர்க் 

கரசர், சுந்தராதஇுத்ப இரைராஜூம்மர், அய இதோ இச்சபை 

பெருமையடைய இங்கு என்னருகில் வீற்றிருக்கும் என்னாரு 

யிர் நண்பர் என்தங்கையாகிய மிசளபாக்தியவதி சத்தியவஇ 

யின் மீது காதல் கொண்டுவரிக்க,” என்தங்கையை அவருக்கு 

விவாகஞ்செய்து கொடுக்க கான் சம்மதித்தேன். ஈமதரண்மனை 

புரோஇிதர் குறிக்கவண்ணம் இந்த வைகாமோதம் இருபதாம் 

தேதி அதிவாரம் விவாக முகூர்தீதக்தை முடிக்கத் இர்மானிச் 

இருக்னெறது, இது உங்களுக்செல்லாம் சம்மதிதானா ? 

எல்லோரும் மிகவும் சந்தோஷம் ! மிகவும் சந்தோஷம்! சம்ம 

Geren | சம்மஇதான் ! 

சுகு, இச்சுபகாரியம் உங்களுக்கும் சம்மதிதான் என்று கேட்க ரான் 

ஈச்ச பசவசனானேன், ம்க்இரி ! விவாகபத்திரிகை அனுப்ப 

வேண்டிய அரசர்க்கெல்லாம் சிக்காம் அனுப்பிவிட்டு, சாடெக் 
கும் அச்சுபதினத்தை மகொற்சவமாகக் கொண்டாடும்படியா 

கப் பறைசாற்றி வைப்பாயாக, இன்னும் இதற்கு வேண்டிய 

ஏற்பாடுகளையெல்லாம் செய்வதற்கு உடனே அரம்பஞ் செய் 

வாய், 

மகாராஜா ! மிசவும் சந்தோஷத்துடன் ஆரம்பஞ் செய்து விட் 

டேன், இனி இத்?தாத்திற் சென்னருறை ? இது நாய்கள் 

செப்த பூர்வ புண்ணியவசமேயாம். 

மகாராஜா ! மச்இிரி அவர்களுக்கு மாங்கல்ய சூத்திரம் தவருது 

செய்யும் படியாக உத்தரவளிக்கவேண்டியது, ஒரு வேளை 
விலாக சம்பிரமத்தில் ௮தைர்சித்தஞ் செய்ய மறந்து விட்டால் |
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or? 

ச்கு = 
இரண்டு நண்பர்கள்: [அங்கம் - 1. 

கநநாதன் வருகிறான். 
௮டடா | வர்தாரா இவர் ! சரியான சமயத்திற்குத்தான் as Bi 3 
வாரு மீப்படி, 

மகாராஜாக்கள் அவர்களுடைய சரி--சக்நிதானங்சளுக்கு ஈமஸ் 

காரங்கள், 

யார் இது? பபித்தியக்காரனைப்2பால் தோம்.றுகன்றான். 
, 

* 

அம், பயித்தியக்காரஈ்தான்,-- 

மகாராஜா, அவ்வளவு எளிதிற் கூறலாகாது, நான் கூறுஇன் 

றேன். இவர்பெயர் '!(காஞ்டபுசம் கனச தப்பட்டை டமார 

கண்ணார வண்ணா, ௮9 சைவ ௮ வினேத, அட்டகாச ௮தி 

மோச, இதிகாச புராண சங்தே--சற்று பொறும்--பிதாம்பர, 
அதிமதுர, மாமது.ர, கவிராய, பாஷ்ய, ஹாஸ்ய, ஜோஸ்ய, சரி 
விடாத குருகாதர்'? 1 

சரி, ஈம்முடைய ப. டங்களில் ஒன்றைவிட்டு விட்டாய், வயித் 

இய குருகசாதர் என்று சரி--௯. மியிருக்கவேணடும், 

இவ்வளவுதானே, ஒன்றுக்கு மான்காய் கூறிவிடுகின்றேன் 

வயித்திய, தயித்திய, சயித்திய, பயித்திய குருகாதர் இப்பொழுது. 

சரிதானா, இன்னும் ஏதாவறு விட்டு விட்டேனோ? 

சரி, அப்படி” விட்டு விட்டகாகக் தோற்றவிலலை. பிறகு ஜோ 

யம் பார்த்து தான் சமி__-கூ.றவேண்டும, 

நிசம்ப சரி, மகாராஜா இவருடைய விர்த்தாந்தம் தமக்குத் 

தெரியாதே ; சற்றனுக்கிரடிக்க வேண்டும், இவர் ஒரு சங்கீத 

வித்வானுடைய குமாரர், முதலில் சங்தேங்கற்க அரம்பித்தார் 

பிறகு சங்கீதம் ஒன்று மாத்தாம் போதா தென்று சாஹித்ய 

ம் செய்யவேண்டி சவிராயராக முயன்றார், அதிலும் திர்ப்தி 

யடையாமல் வயித்திய Fron SSE GOs Qos srr, 

உடனே வயித்தியத்திற்கு தோரியம் ௮தஇி அவஸ்யமென்று 
அதையும் கற்கச்தோடங்கினார், இவைகளை யெல்லாம் தன்ரறாப்க் 

கற்க அாம்பிக்கவே முடிவில் இக்கதிச்கு இவடைக் கொண்டு 
வந்து விட்டத |
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கு, 
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௦
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தே, 

இருச்சாலு மென்ன ? மூபற்சி பபனபடாமற போழோ? இரு 

வள்ளுவர் கூறியபடி சரி--'* செ.ப்வக்காலாகாகெனி ஓும்-- 

சுரி. ந 

அன்னையும்-- 

சரி, அன்னையும் பிதாவும் முன்னி தெய்வம், 

சரி ! நிரம்ப சரி உம்முடைய சஈல்விமயேகல்வி | 

இசென்ன ? முற்று ஸமூணர்ந்கவரில்லை முழவதநாஉம் கற்றன 

மென்று ani 

கொல்லுலூல்-- 

சரி--தொல்லுலகில் ஈல்லா ரொருவர் உளரல் ௮வர் பொருட் 
டெல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை, 

பார் ஈடர்களா ! மகாராஜா | இப்படிப்பட்ட சகலகலைகளையும் 

கற்றவர்க்கு அரண்மனையில் ஏதாவது உக்தியோகம் கொடுக்க 
வேண்டும் மகாராஜா, 

மகாராஜா! அப்படி பொன்றும ரொப்யலாகாது, இவர்தான் 

போன வருடம், 2 கேற்றையஇனம் சாலஞூசென்ற ஈம துபதியிரவ 

ருள் ஒருவனாயெ லிலவச்சேனனுடைப ஓயோஇுிகரான தந்ைத 

(பிகவும் கோயாய்க்_ர்த9 ரழுறு ஜோசியம்பார்தது 10 நாழி 

கைக்கெல்லாம் இறப்பாரென்று கூிவிட்டு ௮வ்விகம்இறவாமை 

யைக் சண்டு தன் ரொற்படி நடக்கவேண்டு மென்று ஏசோ 

ஒரு விஷத்தைக் கொடுத்து கொன்றுவிட்டார், அதிகரரிசள் 

பயிதீதியக்சாரன் என்று ஒன்றும் செய்யாது விட்டனர், இப் 

படிப்பட்.. மனிசன் ஈமகசரண்மனை அருகிலிருப்பது கியாயமன்று, 

சரி மகராரஜா! அங் FO nay, ADA SS Far QOL Fees 

னாருக்கு TA AsarosSoO oli விட்டில் சனியும் ஓன்ப 

தாம்விட்டில்ரானாவும்இருந்தராகள் அகுற்குப்பலன், ஈரி உடனே 

மரணம்! நான் இன்னும் 10) நாழிகையென்று கெடுவைக்தேன்; 

அதற்குள் இறவாவிட்டால், சரி, யார்தவ ? சரி, ஜோள்யம் 

சப்பிப்போலதா! அகவே சரி, உடனே மருந்து கொடுத்து 
சாஸ்திர த்தை சரி, மெய்ப்பித்துவிட்டேன்! 

3



தே 

சு, 

Gs. 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 1, 

சரி, சரி, எல்லாம் சரிதான், மகாராஜா | இந்த நியாயத்திற்கு 

உத்திரம்-யார் கூறுவ; ? தரங்களகான் கூறவேண்டும் 

௮ இருக்கட்டும், தேவாதா ! விஸ்வத் சேனனுடைய குமா 

ரன் பதினாயிரவருள் தன் ககபபனுக்குப் பதிலாகச் சேரவிரும் 
பியகற்கு இசைர்2 தனே, ௮வன் இன்றைய இனம் ஏன்னை 
இங்குவந்து சுண்டு பிரமாணம் செய்து போவதாகக் கூறினானே, 
ஏன் இன்னும் வரவில்லை ? 

ஏதோ. ௮ சர்தர்ப்பமா யிருக்கவேண்டும், 

அசந்தர்ப்பம் | ௮சக்தரப்பம என்றால் அர்த்த மென்ன 1-- 
ஆயினும் அவனது பிதாவின் நிமித்தம் அவன் மீது கோபம் 
கொள்ள எனக்கஷ்டமில்லை, இன்றையதினம் சாயுங்காலக் 
இற்குள் என்னை வரது காணவேண்டு மென்று சொல், 

ஆக்கினை, 

சரி குருகாதரே, இப்பொழுதே இங்கே வந்தது 9 

மகாராஜா ! காலையில் எழுந்தவுடன் சரி, ஒரு ஆரூடம் பார்த்தேன் 

சரி, இங்கு ராஜ சபைக்குர் சென்றால் ஈல்வசென்று தோற், மிய 
அ, சரி, உடனே புறப்பட்டு சரி wig விட்டேன், 

அனால் இப்பொழு தென்ன வேண்டு மென்கிறீர்? 

மகாராஜா ! சரி ௮சண்மனையில், ஏதாவது சரி, உத்தியோகம 

ஏற்பாடு செய்து விட்டால் சரி நலமாயிருக்கும், என்னுடைய 

பெருமையை நான் எடுத்துக்கூ றலாகாது, ''டாகாவாராயினும் 

நாகாக்க, காவாக்கால் சரி... 

யாரே அழகுக்கு-- 

சரி-- பாரே அழகுச் கழகுசெய்வார்''என்றுகூமியிருக்கின்றது 

நிரம்ப சரி ! எனக்கும் 2 வருக்கும் தான் சரி, 

ஆம் உண்மைதான். சூரசேனா இவருக்கு மூன்று வேளையும் 

௮ ரண்மனையினின்றும் போஜனம் கொடுக்கச் செய்து இவர் 

ஒருவருக்கும மருந்து கொடுக்காமலும் ஜோஸ்யம் கூருமலு 

மிருக்கும்படி நீ பாத்துக்கொள், குருகாத?ர! அது தான் 

உமக்குத் சக்கவேலை,
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சே, 

க்கு, 

சுக, 

ad. 

aS 

ஜே, 

சரி மகாராஜா | 

நிசம்பசரி ! மசாராஜா | 

சேவகன் வருஒருன். 

பராக் மகாராஜா ! பராக் மகாராஜா ! சிங்கள த£விலிருள்.து ஜிமு 

தவாஹனன் என்பவலனொருவன் ஐர் சிம்மத்தைப் பழக்இபிருப் 

பகாகவு் ராஜாபையில் பன் சாகசக்கைக் காண்பித்துப் 

பரிசு பெற்றுப்போக வ.்திருப்பதாகவும் கூறி உள்ளே வர ஈம 
யம் பார்த்து கடைவாயிலில் நிற்கின்றான் ; மகாராஜாக்களின் 

ஆக் இனை 1 

அப்படியா ? என்ன ஆச்சரியம் ! சொடிய இக்கக்தைப்பழச்குவ 

தாவது ! நாபூபார்க்கவேண்டும் உடனே உள்ளே வரச்சொல்ல 

வா சுந்தராதித்யா ? 

சுருமாரா வேண்டாம். நாளையதினம் பார்ப்போம் இவ்வினோ 
தத்தை, இன்றைக்கு வேண்டாம், சபை கூடி நெடுேரமாயது, 
சுந்தரா ! என் வேண்டுகொளைச் தட்டாதே, எனக்கு...னே பார்க் 

கவேண்டுமென்று மிசவும் விருப்பமாயிருக்கின் றது. 

நாளையதினம் பார்க்கலாகாதா ? 

சுந்தரா ! பிடிவா தமாய்க் கூறாதே ! வரச்சொல்லவா 1 

சமி, உனச்கப்படி. இஷ்டமிருக்குமாயின் “வரச்சொல், 

சேவகா ! அழைத்துவா சபைக்கு உடனே, 

௮சசே, சபையில் வரவழைப்பது அவ்வளவாக உத்தமமாகத் 

கோற்றவில்லை. இதற்கு வேறு பிரத்தியேகமாக இடம் ஏத்பாடு 

செய்திருந்தால் ஈலமாயிருக்கும், 

ஜெயதேவா, அப்படி. ஏதாவது அபாயமிருக்குமென் ற நினைக் 

தன்யா? 

௮பாயமொன்று மிராறு, ஆயினும்-- 

[ஜீழதவாஹனன். வருகிறான். சேவகர்கள் 
அண்ங்கம் ஒன்று அடைச்கப்பட்ட இருப் 

புக்கூட்டை சபையில் ண் 

acy Sapi ear. | 

ராஜா இிராஜர்களே | பரரக், நான் சிங்களதீபவா? | என் பெயர் 
ஜிமுதவாஹளன், பதினான்கு வருடமாக இதோ இக்கூட்டி.
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இரண்டு நண்பர்கள். (அங்கம் - 1, 

லிருக்கும் படியான அ௮ரியேற் நினைப்பழக்வெர்சேன்.இப்பொழுது 

தான் இதில் தேர்ச்சிபெபறேன், தங்களையொத்த மகாசாஜர்க 

ளுடைய சபைக்குசசென்னு என சாகரத்தைரச்காட்டி தக்க 

பரிசு பெற்றப் போகலாமென்று ஆசைகொண்டு முதல் முதலில் 

எந்ிதொன த்திற்கு வர்பேன், உத்திரவாளும் உடனே என் 

சாமர்ச்திபத்சைக்காடட ஆரமபர செய்கின்றேன். 

(சலையை ௮சைக்கிறான்.) 

| இமுதவாவனன் கூட்டிற்குள் பிரவேடித்து 

தங்கத் டன் சிலம்பம் பழகி ஈற்றுநேரம் 

பொறுத்து வெளியில் வருங்றான். சுகு 

மாரனும் சுந்தராஇத்யனும் அவனுக்குப் 

பரிசளிக்கன்றனர், | ” 

எபாஷ் ! சபாஷ் ! OD Lp OUT ELD GD) | இக்கொடிய மிருகக்தை எப் 

படி. பழக்கினை 1 

எப்படியென்று என்னால் கூறமுடியாது மகாராஜா; எவ்வளவு 

பழக்கியும் நித்தெயெசண்டம் பூரணாயுச தான் எனக்கு ! 

சே / அவ்வளவு கஷ்டமா * 

கஷ்டமா என்றா கேட்டின் ஈீர்கள்? இகேோர எனு பட்டுக்கச் 
சையைக் கூண்டில் எறிந்தேன். யாரையாவது இக்கூண்டில் 

நூழைந் து இகை எடுத்துக்கொண்டு உயிருடன் மீண்டு வரச் 

சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ] யாராகவிருக் சாலும் சரி, இந்தச் 

சபையில் எந்த சு, ச்தவீரனானலைம் சரி -இவ்வளவுபெரியசபை 

யில் எந்த சுத்தவிரலும் இகைர் செய்யத்துணியான ? - ஒரு 

வலு மில்லையா 7- இலவளவு தானா? 

ஜீழுதவாஹன / அப்படி ௬25. மகாராஜா 1றதகலிய சுத்த 

வி.ரர்கள் நிறைர்த சபையில் ௮வ்வண்ணம கூறுவது தவறு, 

மநாராஜாவே யிருக்கனறுர், இரைராஜூம்மர் என்று பட்டப் 

பெயர் பெற்ற அவருக்கு இர்த ஒரு அற்ப௫ங்கச்தினிடம் 
செல்வது அசாத் தியமோ? அப்படிப்பட்ட பெரிய விரர்களுக்குக் 
கேவலம் இதில் மனதிராது அவ்வளவுதான், ஒருவருமில்லை 

யென்று கூ நிவிடாதே,
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சுகு, 2! இது ஒரு வீரத்வமா கொடிய மிருகச்தின்வபி லசப்பட 

வது! 

ஜெ, தேவாதா, நீ போய் பார்க்சின்றதுதானே ! இவனது இறுமாப் 

பை அடக்க வல்லமை இல்லையா உனக்கு ? இவ்வளவுதானா 

உன் விரம்? [ேவாதன் எழுர்திருக்கிறான். | 

சு, தேவாதா, நில், ஜெயதேவா, தேவாகனை ஏளனஞ்செய்தளையே, 

அவன் போய் அதை எடுத்துக்கொண்டு வந்சால ஏன்ன தரு 

கின்ராய 3 

ஜே, இகைச் செய்யும்படியான சுத் கவி.ரனுக்கு மவண்டியது மொன் 

திருக்கின்றகோ? ௮வன் சன் இஷ்டமெல்லாம் நிறைவேற்ற 

அவனுக்குச் சக்தியிராகோ? 

சு, அனால் பிறகு அவன் இஷ்டப்படி. செய்யலாமா ? 

ஜே, கடையென்ன ? அப்படிப்பட்டவனைம் தடுக்க வல்லார் யார் 7 

ஜீ, மகாராஜா, இவர் இறந்தால் பிறகு மான் உத்திரவா இயல்ல, 

சு, ஒரு வேளை, உயிருடன் திரும்பிவர தால் ? 

சுகு, சுந்தரா | இதென்ன விளையாட்டு? தேவாதனைக் கூண்டிற்குள் 

செல்லாதிருக்கும்படி. தடுப்பாய் ! 

ஜீ. உயிருடன் திரும்பிவந்கால் கான் அவரும் கடிமையாகின் 
றேன். 

சு, நித்யானந்தா ! ; 

|சசேலென்று கூட்டிற்குள் பிரவேசித்நும் 

கச்சையை வெளியில் எடுத்துக்கொண்டு 

வற்துவிஜெருன், கித்தியானர்தன் மெல் 
லப்போய் ஜெயதேவன் பின்பாக கிற்டு 

ரன், சபையோரெல்லாம் ஆர்சர்யத்தால் 

ஸ்தம்பித்து சிற்னெறனர்.] 

எல்லோரும் ஆ! | ஆ! இ௫சென்ன ! மகாராஜ ! இன்ன ! 

சுகு, சுந்தரா 1 [சுந்தரா இத்யனைக் கட்டியணைத்துக்கொள்ளுஒறான்.] 

௬, இதைச் செய்பவன் பிறகு தன் னெண்ணப்படி செய்யலாமென்ரு 

யல்லவா !? இதுதான் என திஷ்டம்! | 

| கச்சையை ஜெயதேவன் மூக த்தின்மீது 
SA er SG ap err. |
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மெ, மகாசாஜா, மிகவும் சர்தோஷம், உம்மையன்றி இக்காரியம் 

செய்ய வேறெலராலாகும்? இதற் கறிகுறியாக ரான் இவ்லஸ் 

இரசத்தை என்னிடம் வைத்துக்கொள்ளுகன்றேன், 

தே, ௮ரசே! தம்மை யொப்பார் யார் இப்புவியில்? சுந்தராதித்ப தினா 
ராஜ சிம்மருடைய புகழ் உலகெங்கும் விளங்கி ௮வரது பகை 

வர் இங்கத்தினைக்கண்ட யானையைப்போல் அழிகதுபோவா 

சாக | ஜெய, விறயிபவ ! 

எல்லோநம் ஜெப விஜயிபல ! 

[ சந்தடியில் ஜெயதேவன் மெல்ல வெளியிற் 
போய்வியெரன்..] 

சுகு, சுந்தரா | இப்படி. வந்தட்கார் | செட்டிக்காரன் ! வா சொல்லு 

இன்றேன்-மறந்தனையோ ! 

& அம், மறந்தேன் குவாரா! மன்னிப்பாய் ! இதோ வந்த விட் 

டேன், நித்யானந்தா ! 

[ ஜீமுதவாஹனன் கைகளைக் கட்டி வெளியில் இழுத் 
க் கொண்டு போ இரான், | 

மந்திரி, சபை கலையலாம் சீக்கிரம், [சபை கலைகிறது] சுந்தரா! 

நீ.டுங்கத்இன் வாயினின்றும் தப்பிவந்தனையேயெல் று சக்தோ 

ஷூப்பலுவதோ அல்லது மறுபடியும் கோபத்திற் காளானாயே 
யென்று துக்கப்படுவகோ என்..று சர்தேகமாயிருக்கின்றது, 

ச்கு 

சு, என்மீது தவறுதான் மன்னிப்பாய், இங்கத்தின் வாயினின்றும் 
தப்பியது ஒரு அச்சரியமன்று, ௮.து என்னைச் தீண்டியுமிராது, 

ஐயோ! சுந்தரா சுந்தரா! இவ்வளவு சக்தியைப்பெற்றும் என்ன 
பயன் ? உலக முழுவதையும் ஒருவன் வென்றும் தன் கோ 
பத்தை வெல்ல அவனால் முடியாவிட்டால் என்ன பிர£யோஜ 

னம்? மீ எனக்கு வாக்களித்திருந்தை மறச்தனையே 7? 

சு, ம் உண்மைதான். இம்முறை மன்னிப்பாப், இனி கான் தவற 

மாட்டேன். | 

aS 

அன்,சியும் இவ்வற்ப புகழைக் கருஇ உனஅயிரை இடர்ப்படுத் 
அவாயா? இன்னும் உனக்கு இறுபிராயத்துக் ருணம் போக 

வில்லையே, 'உடன் பிறந்தது உடலழியுமளவும்' என்பது 

as e
o
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HG. 

(6
 

ள், 

aS. 

உண்மைதான், கு்ஷத்திரியர்களாகய காம் கமது மானத்தைக் 

சாப்பதின் பொருட்டாவது அல்லது சத்விஷயங்களின் பொரு 

ட்டாவது உயிரைவிடச் இத்தமாயிருக்கவேண்டியதே, ஆயினும் 

கேவல மிர்தப் புகழைக்கருஇயா உயிர் துணியும்படி ௧ இியிருக் 
நஇன்றது ? என்ன காரணமாக இதைச் செய்யத் லுணிர்தாய் 7 

காரணமின்றி நீ எதையுஞ் செம்பவ னல்லவே, 

குமாரா, நான் சொல்வதைக்கேள், இந்த ஜெயதேவன்கதான் 

இதற்கெல்லாம் காரணம் ; ௮கன் மீதே என்னையு மறியாகபடி. 

எனச் கவன்மீது கோபம் வக்தது, 

ஜெய தேவனா ? 

ஆம், கேள் சொல்லுின்றேன், இன்றைப/தினம் சபைக்கு 

வர்தவுடன் ஒரு முறை எல்லோரையும் கான் பார்த்தபொழுது 

ஜெயகேவ.னுடைய முகம் மாத்திரம் வேறுபட்டிருக்தது, 

அவன் மனதில் ஏதோ யோடக்கின்ரானென red soe 
டேன், பிறகு வழக்கத்துக்கு விரோதமாய், எங்கு பே௫ினால் 

என்னை கேரில் காணவேண்டி வருகின்றதோ வென்று, பேசா 

தருர்கான். சேவகன் இக்த ஜீழுதகவாஹனன் வத்திருக்கின்றான் 

என்று கூறினவு:_ன் ரான் ஜெபதேவனது முகத்தை நோக்க 

அவனுடன் ஏதா சம்பந்தப்பட்டி.ருக்கின்றா னென்று தோன்,பி 
விட்டது. அச்டிங்களவன் ௮வ்வாறு' அட்ட காசஞ் செய்ததும் 
இவன் ஏவலிஞற்ரு னென்பதற்குர் PM gin Bude, பிறகு 

என்னையும் தூண்டிவிட்டு தேவாதனையும் பரிகாசஞ்செய்யவே, 

பொறுக்காது இவனைத் தண்டிக்சவேண்டுமென்றே கூட்டிற்குட் 

சென்றேன், 

அம் அம் புலப்படுகின்றது, ஆயினும் ஜெயதேவன் வேடிக்கைக் 

குர் செய்திருக்கலாகாதா? 

வேடி.ச்கைக்கா | சுகுமாரா ஜெயதேவனை இன்ஸும் ஈன்றா 

அவன் ஏன் உனக்குத் இங்ிழைக்க எண்ணவேண்டும் ? ரீ எப் 
பொழுதும் பிறர்மீது ௪82,தகங் கொள்ளுளெராய், 

உனக்கப்பொழுது கூறினால் தெரியாது, காலம் சீக்கிரம் வரும், 

சுகுமாரா இந்த ஜெயகேவளை ஈம்பாதே | அவன் எப்படியும்
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ரீக்கிரம் நமக்குத் தீங்கிழைக்சப்போகின்றான், இப்போமுதே 
சொன்னேன், 

சுகு, ஜெய்தேவனா ? 

| ... நீத்யாநந்தன் வருகிறான். 
நி, சத்தியவஇெெவி மூர்ச்ரையா யிரழுக்கிருர்கள், 

சுகு. ௪த்தியவதியா ? 

நி. ம், நடந்த விஷயத்தைக் கேட்டு, 

சூ. வாராம் போவோம் Fes cub, சுத்தியவதியிடம், 

சுகு. ஆம், ௮ம், உன் வேலையின் பயனைப்பார்.ச் சனையா ? 

| எல்லோரும் போ௫ருர்கள்.] 

முதல அங்கம், 

  

மூன்ரும் காட்சி. 

இடம்--அ.ரண்மனையருடல் காவிரியைச் சார்ந்த தர் தென்னஞ்சோலை, 

காலம்---மாலை, 

காரசேனன் வருகிருன், 

சூ. என்சபசம் நிறைவேறுங்கால மெப்பொழுது வருமோ? காலஞ் 

செல்லச் செல்ல என்மன உறுதியுங் குறைந்துகொண்டே. வரு 

தின்றது. os goto sro இப்படிக் கழிப்பேன் நான்? 

என் ஈய வலையைவிட்டு அரண்மனை விதூஷகளுபய் மாறு வே 

டம் பூண்டு இன்னும் எத்தனை வருடங கழிக்க வேண்டு மென்று 

என் தலையில் எழுஇியிருக்கின்ததோ ? எப்படியாவது நான் 

தேடம் பொருளைப் பெறுவேன் என்கற நிச்சயம் ew Oma, 

மாயின் எப்படியிருக்தபோதிலும் பெரிதல்ல; அர்தரிச்சயத்தை 

யுக காணோம். 9 ! என்னசஷ்டம்! இகைவிட ஏல்லாவற்றை 

யும் விட்டுவிட்டுப் பேசாமல் இருந்துவிடலாமா என்று தோன் 
றுன்றத, இன்னும் ஒரு முறை பார்ப்போம், இச்த குருகாச 

னிடமிருந்து எதாவது LY Dis Srv மூயல்லோம்; இல்லாவிடின் 

சுவாமியின் பாடென்று சும்மா இருந்து விவெதேசரி, இந்த
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குருசாசன்தான் அவளுக்கு மருக்து கொடுக்க பழய வயித்த 

யன் என்று தோன்றுனெறது, எப்படி நிச்சயமாய் ௮.மிவது$ 

உருவில்பேதமிருக்கெது ; ஸ்ரீமுயைக் சேட்பதிற்பயனில்லை, 
ஹா!--இவனும் பயித்தியக்கானானன், நாம் எண்ணிய துண் 
மையாயினும் இவனிடமிருந்து காம் என்ன ௮.மியப்போடன் 

ரோம் 1-- 

தநநாதன் வருகிறான், 
எட்டாவது வீட்டிலே குரு — ஒன்பதாவது சனியோ சரி, 

பிடித்ததா !-- 

வாருமையா குருகாதரோ, உமக்காக கான் எத்தினை சாலம் காத் 

திருப்பது? அப்பொழுதே வருகன் ஜேன் என்றீரே 

ஜோஸ்யம் பார்த்தேன், ரற்றுப் பொறுத்துபோ என்றிரும் 

தது; சமி உடனே ரின்று விட்டேன், 

சமி, இப்படி உட்காரும் ; உம்மைச் ல விஷயஙாள் கேட்க 

'2வண்டும். சொல்லுகன் நிரா 1 

ஜோஸ்யமா ? 

ஆம். ஜோஸ்பச்தன், 

ஒரு அரூடம் பார்க்ின்றேன், 

சே ! அருடமும் நீரோடமும் ! 

ளுக்குக் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னே-இிருச்சினுப்பள்ளியிலே 

ஜீவகன் என்றொருவரிருந்தகாமே தெரியுமா? 

உப்காருமையா, உழ்மைறடநுகு 

| எழுந் திருந்து] என்ன : யார்? 

ஜீவகன் என்று ஒரு வபித்தியரையா ? உட்காரும், 

அப்பா ! ௮ை ஈம்மைக் கேட்காதே--இப்பொழுதே சொன் 

னேன் !--வரும்| வரும்! வரும்!--இப்பொ டிதே சொன்னேன்! 

என்னவரும் ? உட்காருங்களையா ! என்ன உடம்பு ? 

அதெல்லா ணெொன்று மில்லை, ஈம்மைக் கேளாதே ; அப்புறம் 
வந்து விடும்! 

என்னையா இது, வயித்திய ஜீவகனைத்தெரியுமா என்ருல்-- 

ஐ ம யோ! வரும் ! வரும்! வரும்! சொல்லுகிறேன் ! சொல்லு 
கிறேன் ! (தடிப்போகப்பார்ச்சொன்.] 

4,
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[அவனைப்பிடித்துிறுத் 9] இெசென்னடா பிராரத்வமாபிருக்கெ.து ! 
பபித்தியம் இப்படி லாருமையா, 

அப்பா! இப்பொழுதே சொன்னேன், அதை மாத்திரம் ஈம்மைக் 

கேட்காகே ! வந்துவிடும் பிறகு! கேட்காதே! கேட்சாதே ! 

வந்து விடும் ! 

கேட்கவில்லை, உட்காருமையா ! என்னபேரிழவு!--இச்தப்பயிக் 
தியத்தைக் கட்டிக்கொண்டு ௮ழவேண்டியதா யிருக்கன்றதே ! 

அப்பர் !-வேறு எதையாவது கேள். 

எதைக்சேட் டமுவ அம்மிடம் 2 ௮துபோனாற் போகின்றது. 

ஸ்ரீமுக, என்றொருக்்இ, காளிம்க னுடைய தங்கை-- 

ஐயோ | மறுபடியும் அதையே !--வருத ! வருது! வருது! 

ஐல்யோ ! வருது ! வருது ! 

எங்சையா ஒூ௫ன் நீர் ? என்ன வருகிறது? ஸ்ரீமுகியைக் தெரி 
புமா உமக்கு 9-- 

லலயோ ! என்னைக் கேளாசே ! கேளாதே! விட்டுவிடு! விட்டு 
விடு ! ௪௬௮ | வருது ! வேண்டாம் ! வேண்டாம் ! 

gical சந்தேகமில்லை | அப்படியா சமாசாரம் ! அந்த ஸ்ரீமுட 

யினுடைப கற்பையழித்துச் சென்றவன் யாரென்று... 

லல போ! வர்து விட்டது ! வந்து விட்டது ! வந்து விட்ட! 

| தடிப்போடஒருன். | 

சரி! சரி | (பின்துடர்ந்து போய்ப் பிடித்திழுத்துக் கொண்டு வருகி 

Gar) உம்மை விடேன், உமக்குக் தெரிக்ச விஷயத்தை யெல் 

லாம் அதியோடக்தமாகக் ௯ அினாலொழிய விடேன். மீர் தான் 
ஜீவகன் என்பதற்குச் ஈந்ிகமில்ல, உண்மையைக் கூறுகின் 

திரா என்ன? 

8யோ! பூட்டுது ! ,ட்டுது! பூட்டுது !” 

என்ன போய்விட்டது 2--என்னடா பயித்தியம் ! 

உயிர் பூட்டுது ! பூட்டுது ! பூட்டு! ரான் ௮ல்ல ! கான் அல்ல ! 

சரன் அல்ல ! எனக்குத் தெரியாது ! எனக்குத் தெரியாது | 

| £ழே விழுச் துவிடுகிழான்,]
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சூ, சரி! சந்தேகமில்லை !--உம் -பயறுத்தினல்' ஒன்று “,மா 
காது, சார்தத்திலேயே மெல்ல ௮.றியவேண்டும் இவனிட 

மிருந்து, இத்தனை காலம் காத்ததற்கு இப்பொழுதுதான் வழி 

புலப்படுகின்றது. யோ ! குருகாகசே ! வாரும் போவோம் 

or, Heat ராஜஸ்கிரிகள் வருகன்ளுர்கள் ; காமிங்கினி இருப் 

பது நியாயமன்று, 

கு, அப்பா! அதை யெல்லாம் ஈம்மை யொன்றும் கேளாதே! 

சூ. சே! கேட்பேனா ! விளையாடினேன் வாரும், ஈம்மைப்பிடித்த 

Fen! Os anor விட்டதா, வாரும். | போ௫ருர்கள், ] 

மற்றொரு புறமாக சத்தியவதி, கமலினியுடன் வருகிருள், 

க, அம்மா! இத்தனை நேரம் புஷ்பம் பமிக்கச் சோலை யெங்கும் 

சுற்கிபதால் சகாத்திருக்கின் மர், எனக்கும் இளைப்பாயிருக் 

கின்றது. இந்த பளிங்காசனத்தின் மீது சற்றுட்கார்ந்து இளைப் 

பாறிச் செல்வோம். 

F அம், அப்படியே செய்வோம். 

& அம்மா, முகம் என்ன வியர்க்கின்றது ! இதோ துடைக்கன் 
றேன், இப்படி சற்று சயனித்துக்கொள்ளுங்கள் என்மடி, 

மீது, சற்று காற்றெழ விசிறுகின்றேன். 

ச, ௮! கமலினி! இவ்வாற்றில் நீர் நிரம்பி இடுதல் எவவளவழகா 

யிருக்கின்றது ! கண்ணிற்கு என்ன குளிர்ச்சியாயிருக்கின்றது | 

க, ம் அம்மணி, சூரியனு மஸ்தமித்துவிட்டான், ஆகாயத்தைப் 

பாருங்கள், அங்காங்கு இல நட்சத்திரங்கள் தம் தலைவனாகிய 
சந்திரன் ஏன் இன்னும் வரவில்லை யென்று ஆச்சரியக்துடன் 

கண் கொட்டுவதுபோல் பிரகாடுக்கின்றன !---அம்மா ! என்ன 

ஜலத்தை உற்றுப்பார்த்தவண்ணமாய் ஒருவாநிருக்கன் நீர்கள்? 
ஏன் உமத முகம் இதோ இருக்கும் தாமரையைப்போல் குவிர் 

இருக்கின்றது 2-௮! நான் என்ன ஒன்று மமியாதவள் போலக் 

கேட்டன்றேனே ; இர்த சமயத்தில் நான் அருகிலிருந்தால் 

சக்கோஷமாயிருக்குமா உமக்கு 1 

சட. என்ன விளையாடுகின்றாய் ? | 

& ஒன்றுமில்லை, அந்தக் குவிக்த் தாமரை எப்பொழுழு மலரும்?
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சூரியன் வச்சால் மலரும், 

சரிதான் அவ்வண்ணமே உமது முகவாட்டம் உம்முடைய காத 
லன் வர்காலல்லோ நீங்கும் ! ப 

கமலினி ! என்பிராணதாதர் என்னிடம் 'இன்று சாயங்காலம் 

வருவதாகக் கூறினா, மறந்தேன் பார்த்தனையா ? என்னை 

அரண்மனையிற் காணோமென்று தேடிவாரே ? 

பின்புறமாக சுர்த.ராஇிச்பன் மெல்லவக்து 
கமலினியின் கரத் திலிருர்து விசிறியை 
வாங்டு தான் சத்திபவதஇிக்கு விசிறுடு 

றான். 

தேடட்டுமே ! உம்மைபார்க்க வேண்டுமென்று விருப்பமிருந் 

தால் இங்குவரட்டுமவர் ; நீர் மிரவும் இளைப்படைந்திருக்கின் 

ஜீர், இப்பொழுது புறப்படுவது நியாயமன்று; இன்னும் கொஞ்ச 

சகம் இளைப்பா மிவிட்டுப் போகலாம், 

[சுந்தரா இத்யன் சைகை செய்ய கம 

வினி மெல்லப் போய்விடுஇருள். | 

மெல்லவிசுறு, கமலினி, அது நியாய மன்று, அவருக்கு கான் 

கஷ்டம் தொடுக்கலாகாது, அவர் என்னைச் தேடி வருவது 

நியாய மன்று ; நானன்றோ அவருக்குச் இரமமில்லாதபடி அவ. 
ரிருக்குமிடம் செல்லவேண்டும், என்சையைவீடு நகான--| இரும் 

பிப்பார்த் து சுந்தரா.இத்பனைக் கண்டு| பிராணகாதர ! 

| எழுந் இருக்கிறாள். | 

கண்ணே! உட்கார், உனக்கு மாத்திரம் கான் செமம் கொடுக்க 
லாமோ ? கானே இங்கு வந்துவிட்டேன், 

பிராணராதா! நீரா எனக்கு வீரிமிக்கொண்டிருக்இர் 1 என் 

தோழி என்னை ஏமாற்கிச் சென்றாளே ! உமக்கு கான் அறி 

யாது இவ்வளவு கஷ்டம் கொடுச்சகற்காக மன்னிக்கவேண்டும் , 

இதென்னகஷ்டம்! கரும்பு இன்னுவ.த சஷ்டமோ, ௮தற்கொரு 
கூலியும் வேண்டுமோ 7? உட்காரிப்படி, 

பிசாணநாதா--நீர் ௮சண்.மனைக்குப் போக வேண்டுமோ ந 

இல்லை இல்லை, ௮ரண்மனையி லிருப்பதைவிட இங்கு மிகவும் 

சுகமாயிருக்கின்றது. இவ்வாற்மிற்கும் சாற்மிற்கும் சமான
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8, 

ச், 

சுகு: 

மான தங்கென்ன இருக்கின்றது ? உனக்கரண்மனைக்குப் போக 
பேண்டு மென்று விருப்ப மிருக்தால் போகலாம் நீ£மிருவரும், 

இல்லை இல்லை, உமக்கெது இஷ்டமோ அதுவே எனக்கு மிஷ் 

டம், இருண்டுவிட்டதே யென்று கேட்டேன், 

சர் திரன் என தருகிலிருக்கும்பொழுது எனக்சென்ன இருள்? 

பிராணநகாகா, எங்கே சந்இரன் 1 இனலும் புறப்பட வில்லையே, 

உனக்குத் தெரியாவிட்டாலும் எனக்கருதி தெரிகின்றது, 

எதோ? 

இதோ ! (முகத்தை முத்தமிட்டு|--கண்ணே ! இச்சமயத்இல் 

என்செவி இன்பமடைய உனதினிய குரலைக்கொண்டு ஏதாவது 

பாடுவாய் ! | 

பிராணகாதா, இஷ்டப்படி. உமக்கென்ன பாட்டு வேண்டூம்! 
ஏதாவது உனக்கிஷ்டமானதைப் பாடு, (ஈத் ச்யவதி பாெருள்,) 
நான் பெற்ற சுகமே சுகம் ! இச்சுகமே சுகம்! (அரண்மனையுத்த 

பேரிகை ௮.தி௧ விரைவாக அடிச்கப்படுன்றது) சத்தியவதி! பொறு! 

இதென்ன இர்சமயத்தில் ஈம யுத்த பேரிகை முழங்குகின் 

றன? என்னவோ விசேஷம் தெரியவில்லை ! 

சுதமாரன் விரைந்து வருகிருன், அவனுக்குப் 
ின்பாகத் தன் தேகமுழுதும் ரத்தம் படி 

நச தர் ரணவீரன் வருஇருன், 

என்ன! சுருமாரா! சோன் பாண்டிய காட்டின்மீது படை 
யெடுத்துவிட்டானோ॥ 

௮ம் ! படையெடுத்து பசுபலை யருகில் பாண்டியனை (pDuo gi 

திருப்பரங்குன்றத்தில் பாண்டியனை முற்றுகையிட்டி ருக்கன்றா 

னம், ஸ்வேதகேது எப்படியாவது ஈம்மைத் தனக்குக் அணை 

யாக வரும்படி. வேண்டியிருக்கின்றான், சாம் இத்தட்சணம் 

உகவிலைன்றி தன் அரசு அடியுடன் ௮ழியவேண்டியதுதான் 
என்று எழுதியிருக்கின்றான். இத்தாதகன் பாங்குன் நிலிருக்து 

பகைவர் கூட்டத்தி லஞ்சாது பிரவெடுத்து தப்பி இந்நிருபத் 
தைல் கொண்வெர்திருக்கின்றான்-- 

வல்லப சேரலுடைய செருச்சைக் கருக்கவேண்டும் ! குமாரா | 

என்ன சொல்லுகின்றாய ?
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ag. 

or, 

சுகு, 

தே, 

தே, 

ay 

தே, 

இரண்டு தண்பர்கள்: [அங்கம் - 1 

என்ன சொல்வது 2? உன பிதா பாண்டியனுக்கு எப்பொழு 
அம சும்மை உதவும்படி கட்டசையிட்டிருப்பதை மறச்தனையா 
என்ன? நாம் நமது சைனியங்களுடன் புறப்படவேண்டியது 
SBM OO 

சான் மறக்கவில்லை ! இத்தட்சணம் புறப்படவேண்டும் குமாரா 

நிச்சய தானே ?-- 

ஆம் நிச்சயர்தான்.-- 

சரி-நித்யானரந்தா ! 

ந$்யாநந்தன் வருகிறான். 
ஏன் :--- 

நித்யானந்தா ! நீ உடனே சென்று தேவரதனை நான்-- 

தேவரதன் வருகிறான், 

௮ரசே! இதோ கான் வந்துவிட்டேன். 

தேவாரதா ! மெச்சினேன் உன்னை, வல்லபன் பாண்டியன்மீறு 
படையெடுத்துவிட்டான் காம் முன்னமே எண்ணியபடி, முறி 

யடிக்கப்பட்ட பாண்டியன் ஈமதுதவியை நாடியிருக்கின்றான். 
உடனே அ௮வனுக்குதவியாகச் சென்று இவ்வல்லபன் வல்லமை 
யை ய.ியவேண்டும்.-- 

சந்தோஷம், 

இன்னும் ௮ரை நாழிகைக்கெல்லாம் நமது பதினாபிரவர் ஆயுத 
பாணிகளாய் அரண்மனை யெதிரில் வந்து சேரும்படி கான் கட் 

டளையிட்டதாக..- | 

௮சசே ! என்னை பன்னிக்கவேண்டும். ஆராய்ச்சிமணியின்யால 
மாய் இல்விஷயத்தைக் கேள்விப்பட்டவுடன் நீர் இம்மா இரியா 

கக் கட்டளையிவிரென்று ஈம்பி உடனே ஈமது பதினாயிரவ 

ரைச் சேரும்படி. அ௮க்யொபித்துவிட்டேன், இப்பொழுதே ௮ுகே 

Sr aig கூடிவிட்டனர், 

தேவரதா! தேவரதா! மெச்சினேன். உன்னை ஓச்தவர.து உதவி 

யெனக்கு இருக்குமளவும் எனக்கென்ன குறை? என்னை 
ஜெயிப்பவர் யார்? 

இன்லும் என்ன க்கை ?
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ore 

Gs. 

உம்-- சேரனது சேனைகள் 00,500.--சரி--சேனாதிபஇியிடம் 

ச்குமாரனும், கானும் கட்டளையிட்டதாகச்கூமி * காளையதஇனம் 

காலை சூரிய உதயத்தின்முன் 12,000 படை பாண்டிய காட்டை 
கோக்கஇப் புறபபபடச சித்தரசெய்யும்படி சொல், உடனே சொல், 
இதோ புறப்பட்டுவிட்டேன். | Gum Bap car, | 

குமாரா! கான் சத்தியவஇக்குச் தேறுதல் சொல்லுகின்றேன், 
௩ உடனே சென்று, பதினாபிரவருள் ஒருவனிடம் காவிரிப்பூம் 

பட்டினத்திற்கு ஒரு நிருபம் அனுப்பி வீரார்தகனை 12,000 
சைனியத்துடன இன்றைக்கு மூன்மும்நாள்--மதுரையண்டை 

யில மொட்டையாசருகில் ஈமமை வந்து கூடும்படியாக சான் 

கட்டளையிட்ட தாகச் சொல், புறப்படு உடனே, இதோ இச்சேவ 
கனை அழைத்துச் சென்று அவனது காயங்களுக்கெல்றாம் 
எண்ணெயிட்டு இவனுக்கு 2 வண்டிய உணவு ஒளஷதசக்தைக் 
கொடுத்துக் காப்பாற்றச்சொல், 

, அம்மா! நீ அுதைரியப்படாதே, சுந்தராதிச்யன் சீக்திரம் 
ஜெயத்துடன் ஒரு ருறையுமின்றித் திரும்பிலருவான், சந் 

தோஷமாய் விடைகொடுத்து அனுப், மான் வருகின் றேன். 

[ரணவீ.ரனை யழைச்துக்கொண்டுபோஇறான். | 

கண்ணே | ஈததஇியவதி! கீ மிகவும தைரியசாலி9பன்றல்லவோ 
பனெத்ேன். இதற்கெல்லாம் நீ வருத்தப்படலாமோ? aps 
இரியர்களுடைய வாழ்வும் உயிரும் இவ்வளவு தான் ! .ஐயினும் 

கான் சீககிரத்தில ஒரு குறையுமின்,3ி வெற்றிபெற்று மீள் 

வேனென்று நினைக்கறேன். 

பிராணராசா ! யுத்தத்திற்கு ரீ சென் அருக்கும்பொழுது உம் 
'மைப்பிமிர்து சான் எப்படி தனியாக இருப் 2பன் இங்கு? என்னை 
பும் உம்முடன் ௮ழைத்துச்செல்லுமே ! | துக்கப்படுகிருள், | 

கண்ணே ! என்ன உன்னையும் அறியா தவள்போல் உறைககின் 

ரூய்! யுத்தம் என்றால் இலேசா? ௫௨ இனங்கள் வெயிலின் 

கொடுமையைக் கருதாது காடு மலைகளையெல்லாம் கடந்து 

செல்லவேண்டிவரும் ! கதிகள் குறுக்கு சேர்ந்தால் மழை பனி 
யென்றும் கருதாத நீஈதிச7 செலலவேண்டிவரும் ! கல இனங் 

கள் உறக்கமின்௮ி பறக்கவேண்டி வரும் | சில இனங்கள்
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ட்ப 

ம், 

ஜெ. 

இசண்டு நண்பர்கள். [ அங்கம் -:] 

ஊணின் மி உலா வேண்டிவரும்! லெ தினல்கள் கை ஓயாது 

பகைலலாத் அண்டிகசவண்ணமா யிருக்கவேண்டிவரும் ! இன் 

னம் இப்படிப்பட்ட கவஷ்டம்களையெல்லாம் கருதும்பொழுது 

என்போலியர்க்கே யுத்தமென்றால் பயத்தைத் கரும்படியான 

தென்னுல் சுகஜீவியாயெ உன்னையொத்த பேதையர்க் கடுக்கு 

மோ யுத்தசைனியத்துடன் செல்லல் ! வேண்டாம். என் சொற் 

படி. இங்குதான் இரு, சான் சீக்கிரம் ஜெயித்துத் திரும்பி வரு 

வேன். ப 

பிராணகாதா | உமது வார்த்தைக்குக் குறுக்குண்டோ ? அப்படி. 

யே ஆசட்டும்--பிராணராதா ! என் வலதுதேோள துட.க்கன் 

ற்தே! 

கண்ணே ! இச்சகுனங்களிலெல்லாம் ஒன்றுமில்லை. வா சாம் 

போவோம் அரண்மனைக்கு, | போ௫ுருர்கள், | 

ஜேயதேவன் விரைர்து வருகிறான், 

சரி!, ஒன்று நிச்சயம், சக்தியவதியின் விவாகம் குறித்த 

இனத்தில் கிறைவேருது, பிறகு பார்த்துக்கொள்வோம் ! வல் 

லபன் கான் எழுதியவண்ணம் இன்னும் இசண்டுதினம் பொறுத் 

இருக்கலாகாதா! இதற்குள் அவசரம் அவனுக்கு ! இர்க்தது 

இனி அதைப்பற்றி யோூப்பானேன் நானும் சைனியத் 

அடன் புறப்படுவசே ௪. சூரசேனலுக்கு ஏதாவது முடிவு 

செய்ய2லண்டும். ஜீவகன் ஏதோ அவனிடம் உண்மையை 

உளமியிருக்கவேண்டும், ஆயினும் அவனுக்கே கான் யார் 

என்று தெரியாதே :--எப்படியிருக் தபா திலும் ரான் இவர்கள் 
ub ஒரு சண்ணுடையவஞயிருக்கவேண்டும், F | இத்தனை 

வருடமாக கான மறந்து ஆபுமென் திரு*த விஷபம் மறுபடியும் 

இர்த சமயத்தில் முளைக்க வேண்டுமா?பார்ப்போம்--| போடருன்,] 

ae I TN UN பசிவ
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ச், 

இரண்டாம் அங்கம், 

  

ரறதல் காட்சி, 

இடம்--ஜாபாசறை, காலம்--காலை, 

யத்சபேரிகைகள் முழுங்க, சோழ ரைனிய௰ங்களுடன் சுந்தராதித்யன், 
சுதமாரன், ஜேயதேவன், கூரசேனன், தேவரதன், முதலியோர் வரு 
இன்றனர், சைணியங்கள் சுச்சரா இத்யனைச் சூழ்ந்து கிற்தின்றன. 

கடல் சூழ்ச்த உலகெங்கும் சோழகாட்டின் புகழை விளங்கச்செ 

ய் ச சுத்தவிரர்களே ! பாரெங்கும் ஜெயப்பிரகாபம் பழியிலாது 

௮ழியாவண்ணம் காட்டிய பகைவர் காணா முதுசனையுடைய பதி 

னாபிரவரே!ஜெயப்பிரதாபதேவாத ஜெயதேவ விஸ்வத்சேன ௮தி 

வீரர்களே !/ சுகுமாரராஜனே 1] கான் ஈவிலுவதைச் சற்று செவி 

சாய்த்துக் கேண்மின் ! இப்பொழு2தா வல்லமையில்லா வல்ல 

பன், கருணையின் மிக்காரணமின்,மி கருத்தின்றிக் கவலையின் மி 

வயோ.திகரான ஸ்2வககேறு பாண்டியன்மீது படையெடுத்திருக் 

இன்றான். மெலிக்தார்க்குசவுகலே ஈம்மையோத்த சுத்தவீரர் 
களுக்கு மேன்மையாதலின் ஸ்வேதகேது ராஜனுக்குப் படைத் 

துணையாகி இக்க வல்லபன் செருக்சைக்கருக்ச காம்யுத்தசன்ன 

தராய்ப் புறப்பட்டிருக்கின்றோம். ௮கள விசள சுதள ரசாதள 

தலாதள மகாகள பாதாளமென மேழுலகம்இடுதிடுத் துநடுநடுக் கி 

இலிர் இலிர்த்து ஸ்தம்பிக்கச்செய்து, அரைக்ஷணத்தல் நிர் தாளி 

யாக்கவல்ல வீர அ௮திவிர மகாவிர, Fors ௮ர்த்தாக ௮திரத 

செளர்யவான்௧களாகிய கம்மையொத்தவர்களுக்கு சான் என்ன 

தைரியம் சொல்லவேண்டும்? ஆயினும் உம்முடைய அனுமதியின் 

மீது ஒருவாரத்தை கூறுகின்றேன். கண்ணெட்டியதூரம கடல் 

போல் கரைந்து மிற்கும் இர்சைனியத்தின் கண் எவனுக்காவது 

இப்பொழுது ஈடக்கப்போடின்ற யுத்தத்தில் ஒருவேளை இறக்க 

(”வண்டிவரினும் வருமேயென்று கிஞ்டித்மதனும் வருத்தமிருக் 

குமாயின் ௮வன் இக்கட்சணம் இச்சைனியத்தை விட்டு தன் 

விட்டுக்குப்போகலாம், அப்படிப்பட்டவனுக்கு கான் மனப்பூர் 

வமாய் உத்இரவளிக்கின்றேன், எவஜெொருவன் உடலபிமானம் 
0
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உறவபிமானம் உலசபிமானம் உயிரபிமானம் என்றெஎல்லாவபி 

மானங்களாயும் நீத்து தேசாபிமானத்தையும் மனாபிமானத் 

தையும் விராபிமானத்தையுமே மேன்மையாசக்கொண்டு, ஜெபி 

தீதால் செழிப்பாப புகழ்! இறந்தால் ஈறிலாச்சுவர்க்கம்] என். 

உறுதியாய் நம்பி, தன் மானத்தின் பொருட்டும், கன் வீரத்தின் 
பொருட்டும் கன் உறவினர் பொருட்டும், தன் நாட்டின்பொரு 

ட்டும், தன் அரசரின் பொருட்டும், முடிவில் தன் ஈசன் 

பொருட்டும் யுத்தம் புரிகிரோம் என்று ஊக்கமுள்ள மனத்தின 

னாய், தளராத்காளாண்மையனாய், மடி.பில்லா மாட்சிமையனாய், 
மூடிவில்லா ஊக்கத்தீனாப், இப்பொழுது ஈடக்கப்போகின்ற புத் 

க.த்தை மேற்கொள்ள விருப்பமுற்றானோ ௮வன், என்னுடன் 
வரட்டும், இன்ஜெருவார்,த்தை ; உங்ககாப்போலவே, தங்களு 

யிரையும் இந்த யுத2த்இல் விடுவதற்குச் இக்சமாபிருக்கன்றனர் 

சுகுமார சுர்தராஇத்யர்கள் என்று உறுதியாய் ஈம்புக்கள். 
-விரர்களே ! அதோ ஆற்றிற்கப்புறம் இருக்கின்றனர் ஈம்பகை 

வர், இனி காலதாமதம் செய்யலாகாது, ஈமது மீசையை மூறு 
க்கி வல்லபன்செருக்கைக்கருக்கி உலகெலரம் புகழைப்பெருக்கி, 

பசைவனர உருக்கச்செல்?வாம் | மதித்தால் சுவர்க்கம் | ஜெயி.த் 

தால் ஜெயம்! சுத்கவிரர்களே | பதினாயிரவரே ! தேவரத 

ஜெயதேவ விஸ்வத்சேன ஜெயப்பிரதாபத்தலைவர்களே] சுகுமார 

ராஜனே ! ஈசனருளால் நாம் பகைவரை ஜெயிப்போமாக ! 

(சைணனியங்கள் ஜெயகோஷம் செய்கின்றன.) ஸ்வேசகே அ சாஜனைக் 

காப்பாற்றுவோமாக ! (சைனியம்கள் ஜெயகோஷம் செய்கின்றன,) 

சோழநாட்டின் மசமை உலகெங்கும் பரவுமாக! [சைனிய௰ங்கள் 

ஜெய கோஷம் செய்சன்றன.] ஈம்முடைய மனைவிமக்கள் பொரு 

ட்டும் நம்முடைய உற்றார் உறவினர்பொருட்டும் ஈம்முடைய தே 
சத்தின் பொருட்டும் ஈம்முடைய ௮ரடன் பொருட்டும் நம்மு 

டைய விரதீரத்தின் பொருட்டும் நம்முடைய தர்மத்தின் பொ 
ருட்டும் யுத்தத்திற்குச் செல்கன்றபடியால் ஈம்மை சுவாமிகாப் 

பாற்றுவா.ராக / ஜெய | 

| எல்லோரும் ஜெய கோஷத்துடன் போ௫ருர்கள்.]
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இரண்டாம் அங்கம், 

இரண்டாம் காட்சி. 
இடம்-- இருப்ப. ரக்குன்றக் கோட்டைமதில், காலம்--சாயுங்காலம். 

மனோரமா ஒண் உடையில் கொத்தள*த்தின்மீது சோற்றுகிறாள், 

ம, யோ ! இவ்வளவு உயர்ந்த மஇழ் சுவரினின்றும் EC ip நாம் 

எப்படி. இறங்குவது ? அசாத்தியம்! அடவருடைய உடையைப்பூ 

ண்டால் Hor g மனோதிடமும் வர் துவி$மோ ஈசனே !ஈசனே ! 

பெண்ணாய்ப் பிறப்பதின் கஷ்டம் இதுதான், யோ! நான் 

பகைவர் கையில் எப்படியும் ௮கப்படவேண்டியஅ தான் ! இன் 

ஹறையதினம் கழிவதற்குமுன் எப்படியும் ௮வர்கள் கோட்டைச் 
குட் பிரவேடுத்து விடுவார்கள். இனி எட்ரநொளாக ஊணுறக் 

கமின்சி வருந்தும் ஈமது சிறுபடையால் அவர்களைச் தடுப்பது 
கடினம். சரி! அப்படி மிஞ்சவிட்டால் பகைவர் கையிற் படு 

வதைவிட ஈம.துயிர் விடுவதே நிச்சயம், இப்படியும் இருக்க 

வேண்டுமா என்க ! பிதாவின் கதியும் என்னவாயிற்றோ செ 
ரியவில்லை. மதுரையையும் முற்றுகையிட்டிருக்கறொர்கள், வயோ 

இகராகிய அவரால் என்னமுடியப்போகின்றது ? அவரும் இற 
ந்து நானும் இறச்கவேண்டியதூதான்4! (ஒருபுறம் தரத்தில் யுத்த 

மூழக்க முண்டாகிறது.)௮ ! இதென்ன கிழக்குபுறம் யு.த்தகோஷ் 
டம் முழங்குன்றது, ௮ ! எதோ சைனியங்கள் அப்புறமிரு 
ந்து கோட்டையை நோக்கி வருகன்றன ! ஈமது பகைவரோ 

துணைவசோ ?--வேறு உடை உடுத்திருக்கின்றனர் !-- துணைவர் 
தான் ! துணைவர்தான்!--௮ தோ சேர சைனியங்கள் அவர்களை 

எதிர்க்கச் செல்கின்றனர் ! சந்தேகமில்லை ! சந்தேகமில்லை | 
ஐயோ, இன்லும் ௮ரை ணத்தில் இருஇறத்தாரும் கைகலக் 

கப் போடின்றனரே ! 6 யோ ! எத்தனை பெயா்மாளப்போஇன் 

னர். இன்னும் ௮ரை நொடியில் ! ஈசனோசனே | இதையும் 
நான் ச௪ண்டு சசிக்கவேண்டுமோ |! (இரண்டு புறமும் தாரத்இல் 
யுத்தமுழச்ச முண்டாகறெது.) ஐயோ ! யுதீதம் எப்படி ஈடக்கின்ற 

தென்று நான் பார்ச்சவேண்டும்! 88யோ! எனக்கொன்றும்தெரி 

யலில்லையே ! இருதிறத்தாரும் பொழியும் சரமாசியானது என்
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சண்ணிற்கொன்றும் புபப்படாவண்ணம் மறைக்கின்றதே !-- 

வ்தோ ஓூூன்றார்கள் ! ஓடுகன்றார்கள் (துறத்துகின்றார்கள் | 
அறத்துகின்றார்கள் ! சேர சேனை ஒ௫கின்றது ! ஈமதே ஜெயம் 

நமதேஜெயம் ! ஈசனே! ௨௭3 2ன!--அசோமீனக்கொடிதெரிஏன் 

றஅ ! ஈமக்குதவியாக வருபவர்கள் சோழநாட்டாசா யிருக்க 

வேண்டும் ! ஈசனே ! ஈசனே ! அவர்களுக்கே ஜெயம் கொடுப் 
பாயாக 1--சர்தேகமில்லை ! சந்தேகமில்லை ! அதோ சோழ சை 

னியத்தின் தாடி மூனையில் வரும்படியான சுத்தவிரன் முன் 
னிற்கமாட்டாமல் எப்பக்கமும் சேர்கள் த ஒகின்றனர் தடுகின் 

தனர் ! இம்மகாபுருஷனது வீரமே வீரம்! இவர் யாரோ தெ 

ரியவில்லை ? ௮வர் ஒருவர் முன்பாக கிற்கவாற்றாமல் சேர சை 

னியமானது யுகார்தத்திலெழும் காத்தின்மூன் சசகெனப் ups 

கின்றதே ! வஜ்ஜிரகவசம் பூண்ட இடகாத்தி மேனியுடன் யா 
னைக்கூட்டத்திற் பாயும் ௮ரியேறெனச் தாவிவரும் இவரைப் 
பார்க்கப்பார்க்கஎனக்கு என்னமனோஉற்சாகங்கொடுக்கன்றத ! 

இவளாவிட்டு என் கண்களை மாற்றமுடியவில்லையே ! ஈசனே | 

ஈசனே ! இவருக்கு ஒரு அபாயமும் Coorg ஜெயங் 

கொடுத்து விரைவில் என்னை வர்து காப்பாற்றும்படி. செய்வா 

யாக ! இதோ வருகின்றார் ! வருனெருர்! பகைவரைச் துறத்திக் 
கொண்டு ! இதோ வச்அவிட்டார் | வந்துவிட்டார்! (அருகாமை 

யில் இரண்டு புறமும் யுத்த கோஷ்ட முண்டாிறது.) யோ | இதெ 

ன்ன இப்புறம் சப்தம்? ௮1 சோழனசைனியங்கள் ஈநமதுகோட்டை 

க்குட் பிரவேடுிக்குமுன் சேர்கள் ஈம்மைக் கைப்பற் நிவிவொ 

ர்களே ! இதோ வர்துவிட்டார்கள் ! வந்துவிட்டார்கள்! யோ / 

கோட்டையின் 8ழ்வாயில் பூட்டப்பட்டிருக்கெறதே ! 

[Cer சைனியங்களைத் துரத்திக்கொண்டு 

சுந்தராதீத்யன் தனியாய் வருகிறான் 

சற்றப்புறம் நீத்தியாநந்தன் சூரசேனன் 
ப இினாயிரவர் முதலியோர் ஜெயகோஷ 
தீதுடன் வருமொர்கள்,] 

a 

மகாபுருஷா ! மசாபுருஷா ! என்னைக்காப்பாற்றும், சேசசைனி 

யங்கள் இகோ வந்துவிட்டன வந்துவிட்டன |.
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&. 

ந், 

Se. 

௮.தயார்? 8யோபாவம் !' தனியாயகப்பட்டான் ! - அஞ்சாதே! 
இதோ வந்துவிட்டேன் ! நித்பானந்தா ! நான் போகின்றேன், 

நீங்கள் இக்க தவைப் பெயர்த்துக் கொண்டு வந்து சேருங்கள் ! 

| மதிலின் மீது தாவி ஏறி மனோரமா 
வின்பக்கலிற் போடரறான்,] 

சேரப்பஞ்சைகளே ! ஒருறுபிள்ளையை எதிர்க்க இத்தனை 
பெயரா ? வாருங்கள் சொல்லுகின்றேன் ! 

[எதிர்த்து வரும் சேர வீரர்களை செர் 
தூச்சாய்த்தூக்கதி ௮கழில் போடுகி 

ரான், மனோரமா அவன் arg Sev 

மூர்ச்சையாக ௮வளணிரோ் திருந்த தலை 
க்கவசம் விழவே, பெண்ணென வறி 

இரான், | 

ஆ! நித்யாகந்தா ! £க்கிரம் £க்கரம் ! 

| ஏீத்பாரந்தன் கதவை பெயர்த்துக் 

கொண்டு கோட்டைக்குள் சோழ 

சைனியத்துடன் பிரவேூக்கி 
ரன், சூ. ரசேன்னும் விரைந 
தோடி வருகிறான், குழப்பத் இல் 

கறுபீபுக் கவசமணிர்த ஜெயதே 

வன் பதுங்கி வந்து சுந்தரா 

இச்யன் முதுகில் வெட்ட தவறி 

அவன் இடது தோளின் மீது 
காயம் படுதின்றது. ஜேயதே 

வன் கரந்து மறைஇன்றான்,] 

படி | பேடி ! அகப்பட்டாய் நீ! 

[ஜெயதேவனைப் பின் தடர்சின்றுள்.] 

566 1--போம், பார் தீதுக்கொள்ளுகிறேன், 

நித்யாரந்தா | இங்கு தான் கில் ! இதோ வந்துவிட்டேன், 

| மனோ. ரமாவைத் தாக்க்கொண்டு €ழே இரங்கி ab gi, | 

படைகளே ! அஞ்சாதீர் ௮தோ தேவரதலும் வந்துவிட்டான், 

அவன் ஜெயபேரிகை முழுங்குகின்றதது | [Cum Soper,
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[சோழ சைன்யந்கள் ஜெய விஜயீபவ ! என்று ஆரவாரித்துக்கொண்டு 

ரி 

தே, 

நி, 

கோட்டையின் மீது ஏறுகன்றனர், | 

சேரப்பஞ்சைகளே வாருங்கள் ! வாருங்கள் ! ஸ்காரம் செய்விக் 

கின்றேன் ! 
[சே.ரவீரர்களைத் தூக்கி அகழில் ஏறிகின் 

ரன் ஒருவன்பின் ஒருவனாக. | 
சோழனசனியங்கள், 

ஜெயம் ! ஜெயம் | தேவரதர் ௮தோ வருனெருர் ! 

தேவாதன் பதினாயிரவருடன் வருஒறுன், 

நித்யாகர்தா ! மகாராஜா எங்கே 2 | 

பாசறையில், 

தே. என்ன ! ஏதாவது காயம் பட்டசா என்ன ? 

நி, 
தே. 

நி, 

தே, 

பின் புறம்--கள்வன் குத்தினான் -கொஞ்சம் பட்டது; 

பிறகு என் பாசறைக்குச் சென்றார் ? 

உம் 1--ஆண் உடையிலிருர்த பெண்ணைத் தூக்கிக்கொண்டு 
போனார், சத் 

சரி! சாஜகுமாரத்தியாயிருக்க வேண்டும் ! சந்தோஷம், சேவகர் 

களே ! ஜெயம் ஈம்முடையதாய் விட்டது ! இனரராஜ சிம்மரு 

டைய கீர்த்தி உலகெங்கும் பரவி கிலை பெற்றிருக்குமாக ! 

| சைனியங்கள் ஜெய கோஷம் செய்கின்றன. | 

சோழகாட்டின் மகிமை உலகெங்கும் பரவுமாக ! | ஜெய 

கோஷம்.] நமது பகைவ ரெல்லாம் ௮தமாவாராக ! [ஜெய கோ 

ஷம்,] ஈன்ராய் இருட்டிப் போவன் முன் ஒருவன் ௮ம்மதி 

லின்மீதே.றி ஈம்மூடைய வெற்.திக்கொடியை காட்டட்டும். பிறகு 

எல்லோரும் பாசறைக்கு வந்து சேருங்கள், இரவு காவல் 
கார்க்ச வேண்டிய முறையை அப்புறம் கூறுஇன்றேன், சான் 

ராஜம்மரிடம் போய் வருகின்றேன், ஜாக்ரெதை! | போடருன், | 

| கொடியை நாட்டி விட்டு சைனியங்கள் 
ஆரவாரத்துடன் போடன்றனர், நித்யா 
நந்தன் மாத்திரம் கிற்இுறான், இருட்டி-ப் 
போகின்றது, ]
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சூரசேனன், காயம்பட்ட கையுடன் மெல்ல வருகிறான். 

சரி. எங்கேயோ மாண்டிருக்கவேண்டும், இந்த பயித் தியக்தை 

யுத்தத்திற்கு யார் வரச் சொன்னது? அப்பொழுதே வேண்டா 
மென்றேன், இக்த ஜெய தே.வரல்ல£வா வேடிக்கைக் கென்று 

அழைத்துக் கொண்டு வந்து விட்டார், இர்த இருட்டில் எங் 

சென்று தேதவெது ? | சணகளத்தில் தேடுன்ரான், | 

[மதிலின் மீதிருர்து,] யார் ௮ ? 
நித்யாநற்தா ! 

ஆம், நீ யார்? 

சூரசேனன், 

என்ன செய்கன்ரய் ? 

இந்த பயித்தியம் குருராதரைத் தேடுகின்றேன், நீ எங்கேயா 
வத பார்த்தாயா? 

௮ங்குசான் இடக்கன்றான்பார். 

ஐயோ பாபம் !--ரீ என்ன செய்கினருய் அங்கே? 

அப்பம் தின்றுகொண்டிருக்கி2றன். 

என்ன, அப்பமா ? 

| ஆம். ப௫க்தின்றது, 

இங்கே யிருப்பானேன் ? பாசறைக்குச்சென்று ஈன்றாய்ப் புத் 
அ*றங்கு ன்றது தா:2ன | 

இருக்கச்சொன்னார், 

யார்? மகாராஜாவா? 

ஆம், 
சரி! ஆனால் உன்னை யானைகட்டி யிழுத்தாலும் நீ ஈகரமாட்டாய்.. 

இரந்த பயித்தியக்தின் உடலையாவது பார்த்து விட்டுப் போ 

வோம், | தேகிருன் ] ஆ ! இதோ ூடக்கின்றான் ! 8 யோபாபம் ! 

நியும் பசெளத்திற்கு வரவேண்டுமா? சரி! யார் விதி யாசை 

விட்டது |. 

| பிணச்குவியலிலிருக்து.] சரி | ஒருவரையும் விடவில்லை,
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ஆ | யார் பேது? குருநாதரே | உயிருடன் இருக்கின்றீரா ? 
இல்லை இல்லையப்பா ! இறந்து விட்டேன் ! சரி. 
இதிலும் பயித்தியமா ? எழுர்திருமையா! எங்கேயாவது காயம் 

பட்டிருக்கன்மதா 1--இதோ இரத்தம் பெருகுகின்றதே ! 
தான் இறக் துவிட்டேனே ! 

ச! விளையாடாதீர் ; இறந்து விட்டேன் என்று கூவிக்கொண்டு 

இதோ உயிருடன் இருக்கின் நீரே ! 

உயிருடன் இல்லையப்பா, எங்கே உயிர் ? நான் இறந்து போக 

வில்லை யென்று_-ஈரி... என்னமாய்ச் தெரியும்? 

இதென்னடா சனியாயிருக்கின்றது ! சற்று எழுந்திருமையா 

இந்த ரணத்தைக் கட்டுசின்றேன், 

நான் உயிரோடிருக்கன்றேன் என்று சரி--ரூபித்தால் எழுந்தி 
Ra Ben றேன் ? 

இதோ ரூபிக்கின்றேன் [காலில் BOO (wp ule கஇள்ளுகன்றான். ] 

இப்பொழுதாவது உயிருடன் இருக்கின்றதாகப் புலப்படுதன்ற 
தா? 

சரி | கொஞ்சம் தெரிகிறது, இன்னும் சரியாக ஜோஸ்யம் பார்த் 
தால் தெரியும் ! [ கணக்குப் பார்ச்கின்றான்- | 

| காயத்தைச் கட்டி.] என்ன அச்சரியம் ! இக்தகாயமும், மகாரா 

ஜாவுக்கும் எனக்கும் பட்டிருப்பதைப் போலவே பின்புறமாகப் 

 பட்டிருக்கன்றது! ௮தே அயுதக்தால் உண்டானவடுவைப் 
போலிருக்கின்றது, எ௫்களிருவரையும் பின்புறமாக இருந்து 

குத்தின துஷ்டனே இதையும் செய்திருக்கவேண்டும், சீ ! 

௮வனை ஈமது கையினின்றும் தப்பவிட்டோமே? ௮வன் 

இன்னா னென்றாவது அ௮.றியாமற் போனோம், கருப்புக் ௧வ௪ 

மணிர்து முகத்தை மூடியிருந்கான் | 

யார் அங்கே? வளவளவென்று பேச என் நித திரையைக் 

கெடுப்பது 7 

இல்லையப்பா ! நீ கோபித்துக் கொள்ளாதே, மகாராஜாவுக்குக் 
கோபம் வச்தாலும் பெரிதல்ல உனக்கு கோபம் வந்தால் Bra 

தது 1] இதோ நாங்கள் போய்விட்டோம் | வாருமையா குரு 

நாதரே 1
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கு. ஐயோ பாபம்! எத்தனை பெயர் செத்.அக்டெக்கின்றனர் | சரி 

. அண்டாண்டு கோறு மழுது புரண்டாலும் மாண்டோர் வருவ 
சோ மாகிலத்தீர்! |—g sore, 

PST Do, 

“ஓதாமல் ஒருநாளுமிருக்கவேண்டாம் !' என்று சொல்லியிருச் 

கின்றார்கள் பெரியோர்கள், சரி சரி!-நாம் என்னசெய்யலாம்.] 

விட்டுக்குப் போகலாம் ! வாரும் [இருவரும் போ௫ரார்கள்.] 

சுந்தராதித்யன் மற்றொருபுறமாகசத் சேடிக்கொண்டுவரு இரான். 

௪ | இக்த கருக்கிருட்டில் அம்மோதிரத்தை எங்கென்றுதேடிக் 

கண்டுபிடிக்கப் போகின்றோம் ?--களம் என்ன சந்தடியற்திருக் 

இன்றது ! சற்றுமுன்பாக யு.த்தபேரிகை முதலியவற் மின் கோஷ 

மும், ஜெபரங்கத்தின் முழக்கமும், எக்காளத்இன் ஒலியும், வெற் 

அிலீசருடைய அஆரவாரிப்பும், இறப்பவர்களின் கூக்குரலும் எல் 
லாம் ஒருங்கு சேர்ச்து கடலொலிபென ஒலித்த இப்பார்ச் 

களம் இப்பொழுது என்ன கிசப்கமாயிருக்கின்றது ! இறக்து 

திடக்கும் இச்சேவகர்களெல்லாம் இரவில் உறங்குன்ருற்போ 

லிருக்கின்றது! 8ீயோ | ஆங்ஈாங்கு கும்பல் கும்பலாய் இறந்து 

இடக்கும் இவ்வளவு வீரர்சளும் இன்றையதினம் காலை இப் 
பொழுது கானிருப்பதைப்போல் உயிருடன் இருந்தவர்கள் 

தானே ! இப்பொழு தென்னவாயிருக்கின்றனர் 1? அவர்களது 
கோரிக்சைகளும், விரமும் , ௮ட்டகாசமும் எல்லாம் எங்கே 
போயது? என்னவாயது? ஈ,சாகும் உலகவாம்வு !--நாம் இகைப் 
பற்றி வருத்தப்பரிவானேன் ! உலகத்தியல்பிது ! கானிவர்களுக் 
காக இப்பொழுது வருக்துவதுபோல காலம்வரின் எனக்காக 

மற்றவர் வருந்தப்போதின்றனர்! €! என்ன உலகம்! என்ன 

வாழ்வு! என்ன மாந்தர்! -உம்-ஈமது வேலையை சாம் பார்ப் 

போம்.--சுண்டு விரலிலணியும் மோதிரம் இப்பொழு தென் 
கண்ணிற்கு எங்கென்று புலப்படும்? என்ன மதியீனன் ! ராஜ 
குமாரி கேட்டதற்கு எப்படியாவது அதைக் கொண்வெந்து. 

கொடுப்பசாகக் கூறிவிட்டுவக்சேனே ௮வள் இப்பொழுது 

போகவேண்டாமென்று தடுத்ததை பம் கேளாமல் [யார் 
குறட்டைவிட்டு தூங்குவதங்கு ? நிதீயாரர்தா ? 

0
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ஆம், 

இக்கென்ன செய்சன்ராய் ? 

அங்கக்கொண் டிருக்கின் 2றன். 

இக்கு யார் உன்னை உறங்கச்சொன்ன து! 

இங்கே யிருக்கும்படி. கட்டளையிட்டீர்கள். 

கெட்டிக்காரன் | இப்படிவா! மிக்யாகற்தர். நீதான்சரியான ஆள், 

இங்கே ஒருமோதரம் விழக். துடெக்கவேண்டும் அகைக்தேடிப் 
பார், 

வெள்ளைக்கல் மோதிரமா 8 

ஆம் ஆம் | அதைப் பார்த்தாயா ? 

மூலையில் படுக்கப் போகும் பொழுது மறதுகில் உறுத்தியது, 

எடுத்து மூலையில் எ மிந்சேன், 

கெட்டிக்காரன், எதோ? [மோ கிர ர்தை கண்டெடுச்இமுன். | 

அம்மட்டும் கிடைத்ததே ! 

சான்வருவதா இருப்பதா? 

வாவா! [இருவரும் போடருர்கள்,] 

RRL I INI NTT 

இரண்டாம் அங்கம். 

  

மூன்றாம் காட்டு, 

இடம் :-மதுரை அரண்மனை ஈர்சன வனச்இல் ஓர்மண்டபம், 

காலம் - பகல், 

சுந்தராதித்யன் ஐர் உஊஞ்சவின் மீது உறங்கிக்கொண்டிருக்கிறான், 

நீத்யாநந்தன் அசன் €ழேபடுத் துறங்குகரான். 
மஜோமா கமவினியுடன் மருந்து முதலியன வெடுக் துச்கொண்வெருகருள், 

LO. 

&, 

கோழி, எங்கிருப்பதாசக் கூறினாய் 7 

அதோ | அம்மஞ்சத்தின் மீது படுத்திருக்கின்றார் ;) உறங்குரின்
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ம், 

Sig 

3, 

ம், 

dy 

ம, 

dy 

யோ ! இங்கு வெளியிலிருப்பது. நல்லகல்லவே, குளிர்க்தகா 

ற்று காயத்தின் மீது பட லாகசாதே! எழுப்பு ே வோமா? 

ஆம், எழுப்பும், புதிய ஒளவகமிடும் காலமும் நெருங்கி விட் 

L- sh}, 

எப்படி எழுப்புவதிவசை? 

இம்தா நித்பானந்தர் படுத்திருக்கின்றார் ௮வரை எழுப்பி ராஜா 
வை ஏழுப்பச் சொல்லவா? 

வேண்டாம், சற்று பொறுப்போம், அவராக நித்திரை மீக 

எமுந்திருக்கட்டும். நாம் என் அதைக் சலைக்க வேண்டும்? அலு 

ப்படைந்த உடம்பின் இளைப்பை நித்திரையைப் போல் எதுவும் 

தீர்க்காது, | 

௮ப்படியே செய்வோம், 

கோழி, ஈமக்கு வேண்டிய பொருட்கும் யெல்லாம் நம்முடன் 

கொண்டுவர்தோமா எதாவதா மறச்து விட் டோமாபார1--பனி 

நீர் எங்கே? 

அம்மணி, ௮தைக் கொண்டுவர மறக்தேன், உம்முடைய அறை 
யில் வைத்து MO wa Saar, OS ar Cum சிக்கிரம் எடுத்து 
க் கொண்டு வருகின்றேன், ப [Su Beret] 

மாழிகை கழித்து வந்தாலும் என க்ஷெடச்தான்!--அயர்ச்து தித் 
இரை செய்கன்றார் என் பாக்யமே பாக்யம்! கொஞ்சகாலத்தி 

ற்கு முன நம்பீ படையெடுத்து வர்ததற்காகச் சேரனைப்பழி, 

த்தேன், 21 அது தவறு, அவனை ரான் நூதிக்க வேண்டும், 

அவஞாலன் ரோ சான் இமமகா பாவைக் காணும்படி Cel 

டது இவரைப் vow கான் முன்பே கேளவிப்பட்டிருக்கனெறேன் 

யினும். தேரிற்காணும்படி சேரிட்டது. இதனாலல்லவா ! ௮ 

நான் உலதில் கிடைக்காசெனக் கருதியபொருளைக் கிடைக்கப் 

பெற்றேன் ! ௮நங்கனை வென்ற அழரும், விஜபனை வென்ற வீர 
(ஒம்) சேடனை வென்ற சிறந்த புத்தியும், இவ்வாறு, மற் றெந்த 

அடவனிடம் ஒருங்கு கூடியிருக்கப் போசின்றது ? கான் இப் 
படிப்பட்ட புருஷன் aru ger Oa mir Nad விவாகம் புரிவதில்லை 

யென்ஞிருந்ததற்கு சான் எண்ணிபதினும் பதின் மடங்கதிக 

மான தேஜசம், செளரியமும், விவேசமும் வாய்ர்தமோன் டை,
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Gre 

&, 

ம, 
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த்தது என் பூர்வ புண்ணியவசமன் ஜோ ? ௪ | இவரையே கான் 
விவாகம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ! இவரே எனக்குத்தக்க 

கணவன்! இவரது குணமுதலியவற்றை ஈன்றாயகியாமுன்னமே, 
இவரை அன்று யுத்க களத்தில் துலை காரத்தில் கண்ட தட்சண 

மே என் மதைதைக்கவர்ந்தனர், அப்பொழுது கானிவாமீது 

கொண்டகாதல், இவருடைய குணமுதலியவற்றை நான் ஈன்ளாய் 
அறிந்தபின் : மேலும் மேலும் விர்த்தியாகியே வருகின்ற ! 
மனமே ! ௮தைரியப் படாதே ! இவரையே மணம் புரிவாய், இல் 
லாவிடின் எவரையும் மணம் புரியாய்!-- 

கமலினி பனிநீர்க்குவளையை எடுச்துக் கொண்டுவருகிறாள், 

அம்மா! இதோ கொண்டு வந்து விட்டேன். தேடிக் கண்டு 
பிடிக்ச சற்று கேோரமாயது மன் னிக்கவேண்டும். 

சரிதான். இன்னும் எழுந்திருக்கவில்லையே ! நாம் என்ன செய் 
வது? 

கேரமாய் விட்டதே! பதினைந்து நாழிகை இசாதாஇப்பொழுது £ 

(எழுச் திருக்து.] நித்திரைகலைய வேண்டும், பதினைந்து நாழிகை 
ஆயத. 

(விழித்து. ] அம், இதா எழுந்து விட்டேன்-ராஜகுமாரி ! எனக் 
காக கார்த்துக் கொண்டிருக்காற் போலிருக்கின்றதே ! மன்னிக் 
கவேண்டும், உட்காருவாய் !--தயாகந்தா | 

| கி.தியாரந்தன் போடருன்.] 

ot குமாரா | உம்மை முன்பே கேட்க வேண்டு மென்றிருந் 
தேன், இர்த ஆள் எப்படி நீர் வாய்திறக்து கூறுமுன் உமது 

பணிவிடைகளை யெல்லாம் செய்து வருகின்ளான் 8 

ஹா ஹா !--ஏன்கண்களை நோக்கும் பொழுதே என் மனக் 

கருச்தை யமிகின்றான் ௮வன் ! 

௮6த சக்தி எனககு மிருக்கு மாயின் !-- 

இருக்கு மாயின் என்ன? 

ஒன்று மில்லை, எவ்வளவு சந்தோஷ முள்ள வளாயிருப்பேன் 
என்று கூறவந்தேன் ! தோழி, நகேரமாய்விட்டது, ஒளஷத 
முதலியவற்றை ௮ருகிற் கொண்டுவா $ இிரைராஜ இம்மரே |
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ச, 

ம், 

ச, 

ib, 

இன்றையதினம் ரணத்தை சீக்சரத்தில் ஆற்றும் படியான புதிய 

ஒளஷத மொன்று கொண்டு வந்திருக்கின்றேன்.-- 

என்ன, ஆகாயத்தாமரை பஸ்பமோ? 

௮௮ எப்படி தெரிந்தது ! 

பார்க்கும் பொழுதே தெரியாதோ? 

ராஜ குமாரா, உமக்கிவ்வுலடில் தெரியாத தென்று ஒன் றில்லை 
போலிருக்கன்றதே ! எதையும் கான் கூறுமுன் ௮ஜிந்து விடு 

இன நீர் (இதோ சற்று இப்படி உமது கரச்தைக் கொடும், 

| காயத்தைக் கட்டுஇன்றாள்,]| 

ராஜகுமாரி ! இப்படிப்பட்ட வயித்தியன் எனக்குதவுவ தானால் 
கான் இனம் யுத்தத்தில் காயம் பெற சுவாம் அ௮னுக்ரேடுப்ப 
ராக! 

அம்மாதிரியாகத்தான் நானும் சற்று முன்பாக நினைத்தேன், 
உம்மை யொத்த மகாபுருஷன் வ£.ஜ காப்பாற்றுவ தானால் தின 
மொரு சேரன் வந்து எம்மை முற்றுகை போடலாகாதீர 

வென்று ! 

ராஜகுமாரி, தாமரை யனைய உன்கரமானது இக்கஷ்டமான 

தொழிலைச் செய்யும்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்ட தன்று, அதை 

யேன் வருத்துகின்ருய் ? அதோ சிவப்பும்றது பார் ! உனக்கேன் 
இவ்வளவுகஷ்டம்? கான் கட்டிக் கொள்ளுகன்றேன், இல்லா 

விடின் ௮தோ நிற்கும் உன் தோழியைக்சட்டச்சொல், 

ராஜ சிம்மரே, என்னையன்,3ி வேறொரு ஸ்தீரீயையும் உம்மைத் 
இண்ட விடமாட்டேன்..-உம்--ராஜ குமாரா, உம்மை தான் 

சாதாரணமாக எப்பெயரிட்டழைப்ப சென்று எனக்கு சந்தேச 

மாயிருக்கெறது, இரைராஜ இம்ம ரென்றழைப்பதா 7 அல்ல 

சாதாரணமாக ராஜ குமாரா என்றழைப்பதா ? எப்படி அழைப் 
பது? 

உனக் செப்படி இஷ்டமோ அப்படி. அமை. 

என்னிஷ்டப்படியா அழைக்கச் சொல்லுகின் தீர் 1 

ஆம். 
என்னிஷ்டப்படி அழைப்பதா?
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ம், 
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அ, 

நன்றாய் யோடுத்தக் கூறும், பிறகு உமக்கு கஷ்டமாய் தூடியப் 

போகின்ற, 

நன்றாய் யோடித்தே கூறினேன். என்ன னென்று அழைக்க 

உனக்கஇஷ்டம் ? 

சொல்லவா? 

சொல், 

இப்பொழுது சொல்ல மாட்டேன், 

பிறகு எப்பொழுது சொல்லுவாய்? 

உம்--காலம் வரும் பொழுது சொல்லுவேன்.-- அதிருக் 
கட்டும்-- 

௮திருக்கட்டும், உன்னை நான் எப்படியழைப்பது 9 

என்னையா ? என்னிஷ்டப்படி. அழைக்கவேண்டும்"! 

உன்னிஷ்... ப்படியா !' இசென்ன நியாயம்? உன்னிஷ்டப்படி. 
என்னை ம ௮ழை,ச்தால் என்னிஷ்டப்படி. கான் உன்னை அழைக்க 

வேண்டாமா £ 

உம் உம்! என்னிஷ்டப்படித்தான் ௮ழைக்க வேண்டும், இது 
தான் கா--பெண்கஞுடைய நியாயம் ! 

சரி! HIND. FT னிருக்கட்டும். உன்னிஷ்டமென்ன 9 

அதையும் கூற மாட்டேன். எல்லாவிஷயங்களையும் அ.லியவல் 

லமை யுடைய உமக்கு இது தெரியாவிட்டால் நான் கூறமாட் 
டேன்,-இல்வினாயாட் டெல்லாம் போனாற் போகட்டும், ஏப் 

பொழுது கீர் உமது தேசத்துக்குப் போகப் போனெ நீர்? 

நீ எப்பொழுது போகச் சொல்ஓகன்ளாய் ? 

என்னைக் கேளார், 

ஏன்? 

என்னைக் கேட்டால்,--௪ப்பொழுதும் இககேயே--உம், இதெ 

ன்ன நியாயம் ராஜகுமாரா ! ரான் உம்மைக் கேட்டால் என்னை 

நீர் திருப்பிக் கேட்டன்றிறே 1 கான் கேட்டதற்கு முதலில். 

பதில் சொல்லும், பிறகு சொல்லுசனெ றேன்,
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&, 

ம, 

சாளையதினம் காலை புறப்பட்டுப் போக உத்தே௫த்திருக்கின் 
ஜேன்... 

சாஜகுமாரா| அப்படி யொருகாலும் செய்யலாகாது...-இன் 

னும் உமது ரணம் ஆறவேயில்லை, இதற்குள் புறப்படுவதா 

வது? கான் ஒருகாலும் உத்தெவளிக்க மாட்டேன், 

இல்லை--ராஜகுமாரி சான் கட்டாயமாய்ப் போக வேண்டும், 

எப்படி. போகின்றீரோ பார்க்கலாம், இதா பிதா வருகின்ளார் 

அவருடன் சொல்லுகின் றேன்... 

ஸ்வேதகேது, சுதமாரன், ஜேயதேவன், 
கரசேனன், தரநாதன், தேவரதன், 
வேலையாட்கள் வருஇரர்கள். 

ராஜூம்ஈரே | எழுக்திருக்கவேண்டாம், எழுந்திருக்கவேண் 
டாம். நீர் இந்த மரியாதைகளை யெல்லாம் இப் பொழுது பார்க்க 

வேண்டாம். உமது காயம் எப்படி யிருக்கின்றது ? சுலஸ்தமா 

யிருக்கின்ற தா? 

மகாராஜா, கேட்கவும் வேண்டுமா? உமது புத்தியிற் இறந்த 

புத்திரி வயித்தியஞ் செய்ய ஆரா சகாயமும் உண்டோ! சற்றே 
றக்குறைய எல்லாம் ,ஐறிவிட்டது. 

இல்லை, இல்லை, ௮ண்ணா! இப்பொழுது தான் ௮றிவருன்றது 

இன்னும் ஈன்ராய சுவஸ்சமாக ஒருவாரம் பிடிக்கும், இதற் 

குள்ளாக இவர் தமது காட்டிற்குச் சொல்லவேண்டுமம் காளை 

யதினம் காலை, 

அதெப்படி செல்லலாம் ? ஈன்றாப் சுவஸ்தமான பிறகு கான் 

போக வேண்டும், 

அதைத்தான் நானும் ௩றினன், மீர் இப்பொழுது போத 

விடையளிக்காதீர், 

மகாராஜா! என்னை மன்னிக்கவேண்டும், நான் ஒரு முக்கிய 

மான விஷயமாய் சாளையதினம் காலை ஊருர்குப் போக வேண் 

டும். 

என்ன முக்பெமான விஷபமாயிருர்காலும் சான் விடை தர 

மாட்டேன், பிறகு என்னை அயல் சாட்டரச ரெல்லாம் இகழ்ச்
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தியாக வல்லவோ மதிப்பார்கள், நீர் எனக்கு செய்த பேரு 

தீவிக்குச் தக்க கைம்மாறு செய்யாமல் அனுப்பிவிடுவது நியாய 
மன்று, 

ஜே. ஆம் ௮ம் உண்மையே | 

ம. அன்றியும் ஈம் பொருட்டு இர்த காயம் இவருக்குப் பட்டமை 

யால் ௮தை சுவஸ்தப்படுத்தி யனுப்புவது ஈமது கடனாகும், 

சு, இல்லை--நான் போகவேண்டும். 

ஜே. என்ன ௮வ்வளவு மூக்கியமான காரணம் 9 

சுகு. ஆம் சுக்கரா ! இப்பொழுது €க்ரெத்திற் போக வேண்டிய ௮வ 
இயம் ஒன்றும் இல்லையே | இவர்கள் இவ்வளவு மன்றாடிக் 

கேட்கும் பொழுது நாம் போவது சரியன்று, இன்னும் இல 

இனங்கள் இங்கிருந்து பிறகு செல்வோம்; என் வார்த்தை 

யைத் தடுக்காதே! 

சு, சரி!--குமாரா உனக்கு மிஷ்டமானால் பிறகு ரான் என்ன சொல் 

வது? 

சூ. இவ்வளவு கஷ்ட மென்ன ? போகலாமா வேண்டாமா வென்று 

ஈம்முடைய ஜோஸ்யரைக் கேட்டால் சொல்லிவிடுதன்றார். 

என்னையா சொல்லுகின் நீர் போகலாமா போசலாகாதா ? 

போசக்கூடாத. 

என்? 

சரி, நாளையதினம் வாரசூலை ! 

ஓகோ ! 

அதல்லாமல் இர்த்திகை ! 

உம் !-- 

HASNT சரி--காலை ராகுகாலம்.-௮ கல்லாமல். 

அற ஞ்செய-- 

௮.றஞ்செய விரும்பு | 

அப்புறம்? டூ
டே
 ட

ூட
ே 
ட
ட
 ட்

டு
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கு. ஆுவதுசினம், இயல்வது கரவேல், ஈவது விலக்கேல், இன் 

னும் இப்படி பொருது ! 

சூ. இன்னும் கிரம்பதூரம் போகுது தாங்கள் அதனுடன் நிறுத் 
அம். யோ குருசாதரே ! உம்முடைய மகிமையே மகிமை ! இத் 

தனை பெயருக்கும் ௮ரைகொடியில் ஈகைபபுண்டாக்கினீசே |, 

கு. நம்முடைய செயலா? சரி! ஏன் செயலாவது யாதொன்று 

மில்லையினித் தெய்வமே உன்செயலே யென்றுணரப் பெற் 2றன் 
இத்த”. 

சூ. சரியாகச் சொல்லுங்கள்--௪பை நடுவே: 

& சரி, “சபை ஈடுவே டீட்டோலை வாபா நின்றான் குறிப்பறிய 

மாட்டாதவன் மரம்,” 

சரி! நிரம்பசரி | 

சு, போதும் விமாயாட்டு, ஞூசேனா! உன்னை தைரியசாலி. 
ை Leg! 

யென முன்பே கான் அறிந்தும் Dis ys5SGO corel 
டம் விளங்கிய அவ்வளவு விரபம இருக்குமென்று எண்ணவில்லை. 

சூரசேனா ! , மெச்சினேன், இன்றுமுதல் என் பதினாயிரவருள் 
ஒருவனாவாய் 8, 

மிகவும் சந்தோஷம் மகாராஜா | 

& தேவரதா[! 

தே, ௮ரசே ! 

சு, சூரசேனனை ஈமது பதினபிரவருள் ஒருவஞக்கிவிடு, புத்தத்? 

இல் எத்தனை பெயர் மாண்டனர் 1? கணக்கட்டனையா 9 

தே. ஆம், ௮ரசே | எனக்குக் கூறவும் ரா எழவில்லை, இக்கொடிய 

போரில் எழு நாற்று 8ீம்பத்துமூன் று பெபர் மாண்டனர் நமது 

பதினாபிரவருள் ! 

ம, யோ பாவம் | 883யோ பாவம் ! என்பொருட்டு ௮.த்தனை பெயர் 
மாண்டனசே! | 

தே. 8 பனே! சூர்யாஸ்தமனத்துக்குள் வடக்கு கோபு ரவாயிலுட் 

பிரவேசிக்கவேண்டுமென்று தாம் கூமிச்சென்றபின் அவ்வி 
7
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தே, 

or 

a 
தே. 

CW, 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 2. 

டத்திலேயே ௮கழில் 6க.நாற்று முப்பத்திரண்டு பெயர் தமது 
யிரை விடுத்தனர். ௮யினும் அவர்கள் வீரசுவர்க்கசமடைந்த 

னர் என்பதற்குச் தடையில்லை, எல்லோரும் மார்மிற் காய 
த்துடனேயே மடிந்தனர், 

தேவரதா। இறந்த இர்த எழுநூற்று 6ம்பத்துமூன்.று பெயரு 

டைய குடும்பங்களுக்கும் குடும்பம் ஒன்றுக்கு எழு.நாற்று 8ம் 

பதீதுமூன்று பொன் தரும்படியாக ரான் கட்டளை யிட்டேனெ 

ன்௮ மந்திரியிடம் கூறு, 

அப்படியே ௮ரசே! 

ஐயோ பாவம் | இவவிரர்களெல்லாம் ஈம்பொருட்டு மடி.ந்தமை 

யால் அக்குடும்பம் ஒவ்வொன்றிற்கும் இரு. நாற்று நாற்பத் 
தேழு பொன் தரும்படியாக உத்திரவளியும் ௮ண்ணா, 

அப்படியே செய்கின்றேன், 

அம்மணி ! எமது பதினாபிரவர்பொருட்டு உமது தயாளகுணச் 
Bosra வர்சனம் செய்கின்றேன், 

சேவரதா! பதினாபிரவருள் ஆயிரம் பெயரா மாத்திரம் இங்கு 

கிறு த்இவிட்டு, மிகுதியான பெயரையும் மற்றுமுள்ள படைகளை 
யும் அழைத்துக்கொண்டு நீ விரைவில் தஞ்சையைப் போயடை 

வாய், காங்கள் அங்கு திரும்பிவா இல இனங்கள் பிடிக்கும் 

அ துவரையில் நீகான் ராஜ்யத்தைப் பார்த்துக்கொள்ளவேண் 
டும், சுகுமாரா-- 

சரிதான், என்னைக் கேட்பானேன் ? 

ஆக்கனை, ௮ரசே | கான் வருகின்றேன், ௮ரசே கான் வருகின் 

றன், மகாராஜா | உத்திரவு, ௮ம்மணி உத்திரவு, [போரறான்.] 

ராஜூம்மரே, இவ்வுலில் ஒருவன் எல்லாம் பெற்றடோதிலும் 

தின் கட்டஸைக்குக் குறுக்சொன்றும் கூருமல் கட்டகாயை 

நிறைவேற்றும் பரிவாரத்தைப் பெறுதல் அசாத்தியம் ; தாம் 
அதையும் பெற்றீர் ! தமது ௮திர்ஷ்டமே அதிர்ஷ்டம் |— 

சேட்பானேன் 

நீத்யாநந்தன் வருகிறான். 
மத்தியான போஜன காலமாய்விட்டது.
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ஸ், 

உ 
ஐ 

உ
த
 

சுகு. 

ராஜூம்மரே ! இவன் ஏன் எப்பொழுதும் தலையைத் திருப்பிக் 
கொண்டு பேசுகின்றான் உம்மிடம் 1 

அப்படியல்ல, இலன் ஸ்.திரிகளைப் பார்ப்பதில்லையென்று மிர 

இக்ஜஞை செய்இருக்கறான். அதன்படி. யாராவது ஸ்இரீகள் 
அருகில் இருந்தால் முகக்தை திருப்பிக்கொண்டு பேசுவான். 

போஜன காலமாய்விட்டத ! 

ஆயின் நாம் எல்லோரும் எழுந்திருக்கவேண்டியதுதான் இல் 

லாவிட்டால் மூன்றாம்முறைக்கும் பேசாதிருர்தால் ௮ப்படியே 

என்னைத் தூக்கிக்கொண்டு போய்விடுவான்--- 

அப்படியா ? 

இதோ பார், 

காலமாய்விட்ட த! 

நான் வரவில்லை இப்பொழுது! (சித்யாகந்தன் சுந்தரா தித்யனை 

அப்படியே தூச்சகப்போகிருன்) நித்யாரந்கா! பொறு! பொறு! 

இதோ வர்்துவிட்டேன் !--பார்தீஇர்களா | 

௨ யாராவழு பிடித்துச்செல்லுங்கள் சுந்தராதித்பனை, சுந்தரா, 

நான் பிறகு வருின்றேன் எனக்கஇப்பொழுது ப௫க்கவில்லை. 

மனோசமா, வருகன்றாயா ? பூம்தோட்டச்தைச் சுற்றிப் பார்த் 
அவிட்டு வருவோம், 

சுருமாரராஜே) என்னை மன்னிக்கவேண்டும், எனக் கரண் 

மனையில் சற்று Panton Gs Siew pan அன் மியும் மிசவும் பத் 

தின்ற. 

சுகுமாரராஜனே, ster வருகின்றேன். காம் இருவரும். 
போவோம். 
அப்படியே, | இருவரும் போ௫ருர்கள்.] 

[சு$த.ரா.தித்யன் ஒருபுறம் கித்யாநந்த 
னால் தாங்கப்பட்டு போடறான், மனோ 

சமா அவனுக்கு மற்றொரு பக்கமாகப் 
போகடிருள்,] 

சீக்கரம் ஜோஸ்யம் பார்த்து சொல்லுங்கள், இப்படி. போகலா 
மா சாம், அல்லது இப்படி. போகலாமா 9 .
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கு. 

இரண்டு நண்பர்கள், [அங்கம் - 2. 

இப்ப ! இப்படி ! | இரண்டு பக்கமும் காட்டுகிறான். ம. 4. 

சூ. த! வாரும் ஆனால் குறுக்கே போகலாம்! 

| அவனுடன் போடரான்.] 
* 

ஜெ. சரி ! இப்பொழு.து.சான் நமக்கு குரு பார்லை திரும்பியது ! 

ச, 

எ தற்கும் ௮டங்காச் இங்கம் ஒரு ௮ற்ப பெண்ணின்கண் வலை 
யிலசுப்பட்டதே ! அவளும் இந்த சுக்சரன்மீது காதல்கொண்டி 
ருக்கின்றாள | ஈந்தேகமில்லை, முகத்தைப் பார்க்கும்பொழுதே 

தெரியாதா? ஒருவரையொருவர மாறி மாமி உற்றுப்பார்த்க 

வண்ணமா யிருப்பார்களா!....2 ! என்ன காதல் 1--காதல! பெய 

னாப்பரா!.௮ இருக்கட்டும். ௬குமாரனும் ௮ல்விடத்தில் கொஞ் 

சம் இசசை வைத்திருக்கின்றாற்போலிருச்கின்றது--சரி | Sra 

தது இவர்கள் இணைபிரியா ஈட்பு ! ௮தன் திறத்தை வினாவில் 

அறிகின்றேன்! சுந்தோப சுந்தரர்களே பிரிக்கப்பட்டார்களாம், 

இந்த சந்தர சுகுமாரர்கள் பிமிக்கப்படாமற் போடன்ரார்களா 

பார்ப்போம் !--போதாக்குறைக்கு சத்தியவஇ நடுவில் ஒருத்தி 

யிருக்செஞுள, ஈலமே ! ஈலமே ! இனி ஈபதெண்ணம் கிறை 

வேறுங்காலம நெருங்கவிஃடது !--இப்பொழுது சுகுமாரனி 
டம் நான் சென்று அவனை மெல்லப் பரிசோதித்துச் தூண்டி 

விடவேண்டும், ஜெயதேவா ! ஜெயதேவா ! ஜெயதேவனென் 

றெனக்குச் சரியாகவே பெயரிட்டிருக்கன்றனர் ! | போறான், | 

இரண்டாம் அங்கம், 

  

நான்காம் காட்டு. 

டடம்---அ.ரண் மனையில் ஒர் அறை, 

காலம்--மாலை, 

யோ | என் மனதில் இதுவரையில் ரான் இன்னசென்ற றியா 

இருர் ச குறையை ௮.றிர்தேன் இன்றே ! ௮.நிஈதேன் இன்றே! 
அிநிந்தென்ன பயன் ? அ௮.றியாதிருப்பேஞயின் கலமாயிருக்கு 
மே! அறிவு அன்பம் பயப்பசாயின் அறியாமையே wero !
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௮ | சோன் பாண்டியகாட்டின்மீ து படையெடுத்து வரவேண் 

டுமா * கான் இங்கு அதன்பொருட்டு வரவேண்டுமா? மனோரமா 

லைக் காணவேண்டுமோ $? அவள்மீது காதல்கொள்ள வேண்டு 

மா 1-ம் ஆம்! உள்ளதை உள்ளத்திடத்தே கான் மறைத்த 

லிழ் பயனென்ன ? ஈதாகும் காதல் ஈதாகும் காதல் ! நான் சத் 

இயவதியின்மீது கொண்டிருந்தது காதலன்று ST BOVE LM | 

காதலின் மகிமையை இப்பொழுதே அதிந்தேன் | ஒருவசா 

லும் வெல்லமுடியாதென்னை என சான் கருதியிருந்ததற்கு இக் 

சாகலால் வெல்லப்பட்டேனே கான ! எப்படித் இருப்பினும் 

திரும்பும்படியான என் மனதை இக்கா தலின் வலையினின்றும் 

மீறிக்கொள்ள சக்இியில்லாதிருக்கன்றேனே ! காதலே! காத 

லே! உன் மமையே மகிமை! எவரையும் உடன்படுத்துகின்றாப் 

21 உன்னை வெல்ல வல்லவர் யார் சரி | இர்ந்தது, இந்த 

மனோமாவின்மீது நான் காதல்கொண்டுவிட்டேன். இனி என் 

உயிர் உடலைவிட்டு நீங்கும்பொழுதன் றோ இக்காதல் என் மன 

தையிட் டசலப்போடின்றது ! ௪! இவ்வுலகில் ௮௪ த்தியமென் 

பதில்லையென்று ஒருவன் சுந்தராதித்யனைலும், இர்மானம் 

செய்யலாகாது !--சரி ! இவைகளையெல்லாம் பற்மி யோசிப்பா 

னேன்! இனி செய்யவேண்டியதைப்பற் தி யோூப்போம்-- 

நான் என்னசெய்வ இப்பொழுது ? என் கடமையோ ஒருபக்கம் 

என் மனதை உர்துகன்றது, காதலோ மற்றொருபக்கம் ௨ஈஐ 

இன்ற.து ! கடமைக்கும் காதலுக்கும் நடுவிலகப்பட்டுக் கலங்க 

லானேனே ! சத்தியவதி, மனோரமா மனோரமா, சத்தியவதி! 

எல்லாம் ஒன்றுதான்--ஒருவழியையும் காணேன்! யோ! 

இர்த மனோரமா அற்ப குணமுடையவளாய் அவலட்சணமுடை 

யவளாய்ப் பிறந்திருக்கலாகாதா 2 ௪! பழி ஒருபக்கம் பாவம் 

- ஒருபக்கமா? என்மனதை வெறுப்பதை விட்டு ஒரு குற்றமு 

. மதியாத அப்பெண்மணியை சோவானேன் 7 யோ பாவம்! 

"இவை யொன்று மறியாத பேதை என்மீது காதல் கொண் 

டிருக்கன்றாள் ! நான் அதை அப்பொழுதே ௮ிக்தேன். 

- அறிந்தும் பாவியேன் அதனுடன் அடக்கிவிடாது இது நம்மை 

என்ன செய்யப்போடின்றதென்று வினோதமாகப். பாவித்து 

- விட்டேன், வேடிக்கையாக ஆரம்பித்து, விபரீ, கமாக) முடிவில்



54 இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் -3, 

வினையாய் aris 5.35 | இனி நான் என்ன செய்வது நான் 

எனக்காக வருத்தப்படவில்லை இப்பொழுது, என்னைப் பூசண 

மாய் ஈம்பியிருக்கும் இப்பெண்மணியை வெறுப்பேனாயின் 
அவள் இளமனம் சன்ன வருக்தும் ! 86 யோ ! இவள் ஏன் 

என் மீது காதல் கொண்டாள் ? தன் காதலை வெளியிட நாணி 

குறிப்பாய் என்னிடம் எவ்வளவோ கூறிவருகன்றாள், நான் 

பாதகன் இவைகளுக்கெல்லாம் இவ்வளவு தூரம் இடம் 

கொடுத்துவிட்டு இப்பொழுது அவளைக் கைவிடுவேளாயின் 
அவள் ௪ என்ன வாகும் ! கான் என் பெற்றோருக்கு வாக் 
களித்த வண்ணம் ஒரு பெண்னையே மணஞ் செய்து கொள்ள 

வேண்டிய தாயிருக்கெற த, சத்தியவதியை மணந் தாலோ 
மனோரமா அவி அ௮ழிவாள் ! என் அவியும் போம், உண்மையை 
ஒளிப்பானேன் ! பிறகு சுகமென்ப தெனக்கேது என் காத 

லியை விட்டுப் பிரிவேஞையின்? மனோமாவை மணந்தாலோ 

௪த்தியவடு ௮ந்த ௯௨ணம் உயிர்வியவொள், என்னுயிர் நண்ப 

னை சுகுமாரனும் என்னை வெறுப்பான், வெறுக்கமாட் 

டானே பிறகு? ௮வன் தங்கையை விவாகஞ் செய்து 

கொள்வதாக வாக்களித்து இனமும் குறித்த பிறகு, மாட் 

டேன் என்று கூறி சத்தியவதியின் மனதைப் புண்படுத்தினால் 
அவன் மனமெப்படியிருக்கும் ? எவ்வளவு நற்குணம் வாய்ந்த 

வனாினும் மனிதன் மனிதனேயாம், €! இது தவறு, என் 

சுகமெல்லாம் அழிச்தாலும் ௮.ஜியட்டும், என் அவி போயினும் 
போக, சத்தியவதிக்கும் சுகுமாரனுக்கும் சான் வாக்களித்த 

தைக் காப்பாற்றவேண்டும். சத்தியவதியையே நான் விவாகம் 
செய்து கொள்ளவேண்டும், இந்த மஜோமாவின் மீது 

கொண்ட காதல் தவறு, இதை இதனுடன் அ௮டக்கெவிடவேண் 
டும் ! சுந்தரா ! உன் கடைமையைச்செய் ! அஞ்சாதே !- மனே 

ரமாவரும் சமயம் யது காம் ஈமதெண்ணத்தைக் கூறி ஈம் 

மீது ௮வள் கொண்ட காதலை மாற்றிவிட வேண்டும். இன்னும் 

து விர்த்தியொக இடங் கொடுப்பது நியாய மன்று, 68 யோ 
பாவம் ! எவ்வளவு சக்கரத்தில் ௮வள் ௮.றிஏன்றராளோ ௮வ்வள 
வும் அவளுக்கு நன்மையே ! யோ!  இர்ச மங்கையர்க்கரசி 

யின் மனதைப் புண்படுத்த வேண்டி வந்ததே! என்னிலும்
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a 

பா சுகன் இவ்வுலகிலுளனோ 1! இறந்த பு,த்இசாலி ! றந்த muah! 
சற்று இளம்பிராயத்து வேடி.க்கை குணம் பொரூந்திய வளா 

யினும் சத்தியவதி யிடமிருக்கும் கற்குணமெல்லாம் இவளி_ 

மும் குடி கொண்டிருக்கின்றன. மேலுக்கு வித்தியாசமாகத் 

தோன்றப்பட்டாலும் மொத்தத்தில் இவர்களிருவரிடமும் ஆரா 

ய்ர்துள்ளே நோக்கின் சற்றேறக்குறைய ஒரேவித நற்குணங்க 
ளமைச்திருக்கன்றன ! மனோசமா ! சத்தியவதி ! உங்களிருவருள் 

ஒருத்தியே இவ்வுலகில் உதித்திருக்க லாகாதா? விண் எண்ணம் | 

என்னமூடபுத்தி! மறுபடியும் யோ௫ிக்க வாரம்பித்து விட்டேன் 

இதுதவறு, இவவிஷய்களிலெல்லாம் யோசனை மனதைக்கலைக் 
கும், சத்தியவதியையே சான் மணம்புரிய வேண்டும்--என் 

பிர் போனாலும் சரி--அதகோவருகன்றாள்--௭சனே ! 

மனோரமா வருகிறாள். 

நான் குறித்த காலஞ் சிறிதும் தப்பாமல் வந்து விட்டேன் 

. பார்த்தீரா? ராஜகுமாரா--என்ன முகம் ஒருவாறிக்கின்றது ? 

ஒன்று மில்லை, 

இல்லை, ஏதோ விசேஷ மிருக்ச வேண்டும், இல்லாவிடின் இது 

வரையில் இல்லாக மூசுவாட்டம் உமக்ப்பொழமுது இருப்பா 

னேன் ? இதுவரையில் சாகாரணமாக நான் வரும் பொழுதெல் 

லாம் முகமலர்ச்சியுடன் எஇிர்கொண்ட்ழைப்பிரே இன்றேன் 

ஒருவாருய் சும்மா உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர் ? என்ன 

விசேஷம் ? சொல்லும், 

கான் என்ன சொல்வது ? ஒன்றும் விசேஷமில்லையே | 

ஒன்றும் விசேஷ மில்லாவிட்டாலும், நான் உம்மைக்காண 

இங்கு வந்திருக்கின்றேன் என்கிற விசேஷமாவதில்லையா ? 

அதாவது உமச்குச் சச்தொஷத்தை தரலாசாதா ? ராஜகுமாரா ! 

தம்மை கான் காணவருகன்றேன் என்று எனக்கிருக்த பெரு 

ம௫ழ்ச்சியும்உம்மை இர்தஸ்திதியில் இருப்பதைப்பார்த்தவுடன் 

குறைந்து வருன்றது. உம்முடைய மனதில் ஏதோ நினைத்து 
வருக்துசின் நீர் ? என்ன, எனனிடம் கூறலாகா தா ? ஐளிப்பதிற் 

பயனில்லை, உம்முடைய முகத்தைப் பார்க்கும் பொழுதே தெரி 

இன்றே! நிச்பார்கதனுடைய சக்தியை நானும் கொஞ்சம் பெற்
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றேன், உமது கண்களை கோக்கும் பொழுகே உமது மனதையும் 

சற்றறிக்றேன் சான். 

அப்படி. ஒன்றும் முக்கியமான விஷ.பம் இல்லை, 

இல்லை ஏதோ இருக்கின்றது, இல்லாவிட்டால் சாதாரணமாக 

நான் வந்தால், நான் வாயைத்திறந்து ஒரு வார்த்தை கூறுமுன் 
நாறுவார்த்தை கூறும்படியான தாம், நான் இம்கு வரது இத் 

தனை காலமாஇயும் எவ்வள 9வா சேட்டும் வாய்திறவாதிருக்சன் 
நி2ர, இதிலேயே தெரியவில்லையா ? 

என்ன தெரிகின்றது ! 

உமது டமீனதில் ஏதோ இந்திக்கின்றீர் என்று ! உண்மையை 

விரைவில் கூறும். என் மீது ஏதாவது கோபமா? நான் ஏதா 

ag தவறு செய்தேனா? என்ன சொல்லுகன் நீர் ?--என்ன 

கான் கேட்பதற்கு பதில் கூராதிருக்கின்றீர்? ராஜகுமாரா என் 

வார்த்தையை சம்பும் ) மனப்பூர்வமாய் நான் உமக்கொரு ங் 
கும நினைத்தசாகவும் எனக்கு கியொபசமில்லை, அப்படி ஏதாவது 

சான் அறியாது தவறு செப்இருர்தால் என்னை மன்னியும், 

இன்னும் கான் என்ன சொல்லக்கூடும் ? யோ ! நான் உமக்கு 

வருத்தழுண்டாக்கும் காரியத்தை கனவிலும் ரனையேனே, என் 

மனதையவியீர் இன்னும் !--ராஜகுமாரா சான் ஏன்ன தவ 
திழைத்தேன் GT oor (17 GU Bs Ga. LD இல்லாவிட்டால் ஒன்று 

“மில்லை யென்றாவத கூறும். 
ராஜகுமாரி] இதென்ன பேதமை ? உன் மீது ஒரு குற்றமு 
Wa a 

பிறகு யார் மீது குற்றம்? ராஜகுமாரா | இது உமக்கு நியாய 

மாகத் தோன்ற௮கின்றதா? நான் இவ்வளவு மன்ளடிச்கேட் 

டும் பதில கூறாது இன்னும் ௮ர்த முகவாட்டத்துடனேயே 

இருககின் தீர் ! இவ்வாறு நீ இருத்தல் எனக்கு எவவளவு மன 

வருத்தம் உண்டு பண்ணுன்றதென்று சற்றும் யோடிக்க மாட் 

டேன் என்ூறீர், கொஞ்சம் யோடுத்தாலும் இவ்வாறு இருக்க 

மாட்டீர்--இவ்லாறு உம்மால் தண்டிக்கப்படுவதற்கு நான் 

என்ன குற்றஞ் செய்தேன் )--
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ம, 

சு 

ம, 

சு 

ம், 

, 8யோ ! உன் மீதொன்றும் குற்றமில்லை, என் மீது குத்றம்,- 
சரி இப்பொழுதிரந்தேன், ராஜகுமாரா முன்பே என்னிடம் 

ஒரு வார்த்தை கூறியிருக்கலாகாகா ? உமக்கவெவளவு சஷ்டம் 

கொடுத்திருக்க மாட்டேனே ! கான் இங்கிருப்பது உமக்கிஷ்ட 

மில்லை. என்னிடம் பேச உமக்கு மனமில்லை, ராஜகுமாசா !. 
இதோ நான் போய் வருகின்றேன், எனக்கெவ்வளவு மனவ 

ருத்தமுண்டாயினும் உமக்கென்ன, நீர் சந்தோஷமாய் இரும், 
(போகப் புறப்படுகிறாள், ] 

ஐயோ | என் மன நிலமை உனக்குச் சற்றும் தெரியாது, தெரிர் 

தால் இவ்வாறுறைக்க மாட்டாய் ! உன் மீது எனக்குச் சிறிதும் 

கோப மில்லை.--மனோமா ! இப்படிவா. உட்கார், 

அ ! இவ்வளவு காலம் பிடித்ததா உமது கல்மனம் இரும்பு 
ற்கு! இப்பொழு௮ பார்த்தால் தான் சுக்தராதித்யரைப் 

போல் இருக்கின் நீர், இதுவரையில் நீர் உருமாதி இருந்தீர்-- 

ராஜகுமாரா ! நீர் இப்பொழுது கூறியது Burs மிருக்கட்டும் 

மறந்து போகாதீர், ் 

கான் என்ன கூறினேன் ? 

இதற்குள் மறந்து விட்டீரா ? என்னை என் பெயரிட்டழைச் 
இரா! இத்தனை காலம் பிடிச்சதே! இனி எப்பொழுதும் என் 
பெயரிட்டழைத்தாலெரழிய ரான் உம்முடன் பேசமாட்டேன். 

ராஜகுமாரி 1-- 

ராஜகுமாரி மறுபடியும் வர்தசா? நான் உமக்கு ராஜகுமாரி 
யன்று fame 

[சனக்குள் ] ரான் மனோமா என்றழைத்தேனா?! 

ஆம் அழைத்தீர் ௮தில் என்ன தவறு ! என்பிதாபெயரிட் 
டழைக்கின்றார், சுகுமாரராஜன், ஜெயதேவர் மூதலியோரும் 

பெயரிட்டழைக்கின்றனரே நீர் அழைத்தாற்றான் தவ 1-- 
ச்ரி, மறுபடியும் முகத்தைச் சுளிக்க ஈரம்பித்திசா3 ஆனால் 
நான் மறுபடியும் போகப் புறப்பட வேண்டியத தான் 

- [ஏமுச் திருச்சிருள்.]
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இரண்டு நண்பர்கள், [அங்கம் - 2, 

மனே-ராஜகுமாரி உட்கார், சற்று சான் சொல்வதைக்கேள், 

மாட்டேன், இதோ நான் போகின்றேன், என்னை என் பெய 

ரிட்டழைச்சின் றீரா என்ன 1 

விதியே ! வித2ய /--மஷனோமா ! உட்கார், 

அப்பா | எவ்வளவு கஷ்டத் சடன் வருகின்றது அப்பெயர் 

உமத வாயை விட்டு! உம்--௮து போனாற் போகட்டும்--இப் 
பொழு,காவது சொல்லும், ஏன் ஒருவாறு இருக்கின் ீர் இன் 

றையதினம் ? 

அதையே ஏன் கேட்டுக் கொண்டிருக்கன்றாப் ? வேறு ஏகாவது 
பேசுவோம். 

இல்லை இல்லை அதை கான் முன்பு ௮றி.ப வேண்டும் உடம் 
பேதாவ.து ௮செளக்கியமா ? 

உடம் பொன்றும் ௮செளக்கியமில்லை ? 

இல்லாவிடின் மனசு ௮செளக்கயெமா ? உமக் சென்ன குறை? 
எதையிரும்பினும் பெற வல்லமையுடைய உமக் கென்னமனக் 
குறை! 

மனோரமா ! என்மனம் ஏதோ சஞ்சலப்பட்டிருக்னெறஅ, 

காரணமின்றி ௮அவ்வாமிராது ; யாரிடச்திற்சொல்ல வருகின் நீர்? 

ag போனாற் போகட்டும், வேறு விஷயம் பேச ஒன்று 

மில்லையா ? 

ஆனால் வாரும், ஏதாவது வினேதமாகக் காலம் கழிப்போம். 

சதுரங்கம் ஆடுவோம் வருகின்றீரா? நீர் எத்தனையோ வீரர் 
களை ஜெயித்திருக்கன் றீரே என்னை ஜெபிக்கன் தீராபார்ப்போம் 

எப்படிப்பட்ட விரனாலஓும் ஒரு பெண்ணை ஜெயித்தல் அசாத் 

இயம்-- 

உண்மைசான் ! உண்மைதான் !--அயிலும் எனக்கிப்பொழு.து 

அதன் மீது மனஞ் செல்லவில்லை, 

ஆனால் சஞ்சலத்மைப் போக்கச் சங்கேதத்திலும் பெரிகொன் 
கில்லை ; கான் பாதென்றேன் கேட்டுன்றீரா ? 

இப்பொழுதுனக்கேன் ௮ர்த கஷ்டம் ]
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ம். அப்படி யேன் சொல்லுகினநீர்? உண்மையைக்கூறும், உன் 

அவலட்சணமான குரலைக் கேட்பதற்கு எனக்கிஷ்ட மில்லை 
யென்று சொல்லுகின்றது தானே ! ஆம், சான் பாடினால் உமக் 
கிஷ்டமாயிக்குமா ? 

யோ ! மனோரமா ! அப்படி யொன்று மில்லை ; பாடுவாய் கேட். 
இன்றேன், 

[ தம்பூசை மீட்டிப்பாடுஇின்றாள் ; சுந்.த.ரா.இத்யன் இடையில் பெருமூச் 
செறிய இடீரென்று பாட்டை நிறுத் இவிட்டு, | ராஜகுமாரா | நான் 

முன்னமே சொன்னேனே ! என் பாட்டைக் கேட்க உமக்கிஷ்ட 
மிருக்காதென்று ! 

௮ப்படி. யொன்று மில்லையே? 

பிழகு ஏன் பெரு முூச்சுவிட்டீர் ? 

உன் சங்தேம் நன்ராயிலலை யென்றல்லவே | கான் சொல்வதை 
ஈம்பு. இன்னும் எனது செவி சற்மின்பமடையப் பாடுவாய், 

| பாட்டைப் பாடி முடிக்இன்றாள் | 

ஈல்லது! நல்லது! மணோமா | மிகவும் நன்முயிருக்கின்ற.து, 

இதுவரையில் இவ்வாறு உருக்கத்துடன் நீ என்றும் பாடிய 

இல்லை | 

ஏப்படியாவது ௨மது மனம் சந்தோஷமடைந்தாற் போது மெ 

னக்கு, சந்தோஷந்தானா ? 

கேட்கவும் வேண்டுமா 1 

எனக் சென்னபரிசு கொடுக்கின் நீர் அனால் ? 

பரிசா? என்ன வேண்ட முனக்கு? 

எனக்கு வேண்டியதைக் கொடுக்க உம்மால் ௮கு?மோ என்ன 

வோ? 

என்ன | என்னாலாகாத காரியமும் ஒன்றுண்டோ? 

ஆனால் இப்பொழுது நீர் கூறியது யொபக மிருக்கட்டும். 
பிறகு கேட்டின்றேன் எனக்கு வேண்டியதை ; இப்பொழுது 
கேட்க விருப்பமிலலை, யினும் சான் விரும்பியதைக் கொடுப் 

பீரோ மாட்டீரோ என்று சகதேகமாயிருக்கின்றது. எதோ
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இசண்டு தண்பர்கள்; [அங்கம் - 2, 

பார்ப்போம் முதலில், நீர் அணிந்திருக்கும் ௮ம்மோதிரத்தைச் 

“கொடம்... 

இம் மோதிரமா 2 இதை நான் கெகொளாய் அணிர்திருக்கன் 

றேன் --என்--தகப்பஞர் கொடுத்தது.-- 

சரி, ஒரு றிய மோதிரச்சைக் கொடுக்க யோடப்பவர் கான் 
விரும்பிய பொருளை எப்படிக் கொடுக்கப் போகின்றிசோ? 

என்னை கேட்டால் சான் உடனே என் மோதிரத்தைக் கொடுத் 
திருப்பேன், வேண்டுமா 7- 

மனோரமா ! ௮ப்படியல்்ல-- அயிலும்-- 

இப்படிக் கொடுமே, ரான் பார்த்து விட்டுக் தருகின்றேன், 

அ௮.தவும் செய்யலாகாதா ? 

இதோ பார் | [மோதிரத்தைச் கொடுத்து] மனோரமா ! இது விலை 

_யுயர்ந்ததன்று, உனக்கு இதைக் கொடுப்பது கியாயமன்று 

இதிலும் நாறுமடங்கு விலையுயர்ந்த மோதிரம் கான் தருகன் 
மேன், 

அதிருக்கட்டும், ராஜகுமாரா | இதோ பாரும் இம்மோதிசம் 
என் சுண்டுவிரலுக்கூச் சரியாக இருக்கின்றது. எனக்கென்றே 

செய்தது போலிருக்கின்றதே ! என்விரலில் என்ன ௮ழகாயிருக் 
இன்றது பாரும்--உமக்கு என் விரலை விட்மி இதைக் கழற்றிக் 

கொள்ளமனம் இருக்கின்றதா * அப்படி, வேண்மொனுல் எடுத் 
அக் கொள்ளும்,-- 

ஈசனே ! ஈசனே !-- 

அப்படி உமக்கு விரலில் மோதிச மில்லாது ௮சை வினாடியும் 
கழிக்க இஷ்டமீல்லையாயின் இதோ இம்மோ.திர த்தை ௮ணிந்து 
கொண்டிரும், [தன் மோதிச மொன்றைக் கொடுக்கிறாள் ,] 

(அம்மோ திரச்சைப் பார்த்து) ஹா! 

௮ ! சான் என்ன புத்தி யற்றவள் | ஏன்னுடைய அ்பமோதி 

ரத்தைத் தாம் ௮ணிவது தமது open Bs ஏற்றதல்ல. வென் 
பதை யோசியாம். போனேனே! 

[விரலி லசை: யணிர்து] ஈசனே |
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ராஜகுமாரா | உம்முடைய மனதில் ஏதோ இருக்கின்றது, என் 

ஒளிக்கின் நீர்? இனியாவது என்னிடம் கூறலாகாசா ? என்மன 

தில் எதாவது இருந்தால் நீர் கேளா முன் சான் உமக்குக் கூறி 

யிருப்பேன், 

மனோரமா ! உன்னிடத்திற் கூறுவதிற் பயனில்லை, 

அதெப்படி உமக்குத் தெரியும் ? கூறும் நான் சொல்லுசன்றேன், 

உம்முடைய மனம் கான் என்ன கல்லோ? 

மனோரமா ! என்னைக் கேளாதே இவ்விஷயத்தைப்பற்றி மாத 

தரம்; கான் உன்னை வேண்டிக்கொள்ளுகி 2றன், 

அப்படியே கேட்கவில்லை, ஆனால் நீ ரிப்படியிருப்பதற்கு 

காரணம் கான் கூறுகின்றேன், கான் சரியாகக் கூறினால் ம் 

என்று ஒப்புக்சொள்ளுகின் றீரா 9 

எதோ சொல் பார்ப்போம், 

நான் கேட்டதற்கு பதில் கூறும் சொல்லுகின்றேன், 

sie Gu a Ou. | 
உண்மைதானே ? 

உண்மைதான், மஜோரமா! நான் ஒரு மூலை கூறினால் மறு 

முறை கூற வேண்டியதில்லை, | | 

[தன் முகத்தைச் திருப்பிச்கொண்டு | நீர். காகல்கொண்டி ருக்கிதீர்! 

apr | | பெருமூச் செறிர்,து பிறகு ஈசைக்கன்றான். | 

சான் கூடியது சரிதானா? * 

உம்! 

சரியானால் கூறுன்றேன் என் நீரே? 
சரி யல்லாவிட்டால் ? 

இல்லை யென்று சொல்லும், 

உனச் செப்படி தெரியும் ௮த ? 

்.. தீர் உண்மையா அல்லவா சொல்லும் முன்பு, 

உண்மைதான்--அயினும்-- 

உண்மைதானே ? 

உண்மைதான்.
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பார்தீதிரா சான் சண்டு பிடி. த்தவிட்டேன் ! 

எப்படி sein) Dig & rw ? 

எப்படியோ கண்டு பிடித்தேன். அதை நான் உமக்குக் கூறு 
வானேன் 2 ராஜருமாரா! இதற்குத் தாம் வருத்தப்படுவா 

னேன் ! 

வருத்தப்பபிவானேன் என்றா கேட்டின்றாய் ? 

௮ம், 

நான் காதல்கொண்ட பெண்ணைப் பெறுவது ௮சாத்தியமானால்? 

அ௮சாத்தியமாவது ? உமக்கெறுவும் அசாத்திய மில்லை யென்று 
முன்பே நரன் பன்மாறை கூறியிருக்கின்றேனே ! 

மனோரமா ! மனோமா ! உனக் கொன்றும் தெரியாது ௮சாத்தி 
யம்! அசாத்தியம் !-- | 

ராஜருமாரா ! ஒன்றும் அசாத்திய மில்லை, இவ்வளவு சாம் 

சொன்வைர் மற்றதையும் சொல்லிவிடும்--சான் கேட்பது தவறு 

ஆயினும் கேட்டுன்றேன், நீர் யார்மீது காதல் கொண்டிருக் 

இன் நீர்? அப்பெண்ணின் பெயரைக் கூறும், எப்படியும் அவள் 

உம்மை மணஞ்செய்து கொள்ளும்படியாக நான் செய்விக்கன் 
றேன் பாரும், எப்படிப்பட்ட கஷ்டமாயிருர்காலும் நான் 

அதை நிவர்த்இக்கின்றேன். என்யுக்துயைப்பாரும் நீர் சொல் 
௮ம், 

நான் உனக்குச் சொல்வதிற் றிகாயினும் பிரயோஜன மிருக் 
தற் கூறுவேன், சிறிதும் பயனில்லையே, 

உமக்கெப்படித் தெரியுமத? அதுதான் உமக்குத் தெரியா 
தென்கின்றேனே ! நீர் சாதல் கொண்டிருக்கும் பாக்கெயவ தியின் 

பெயசை மாத்திரம் கூறிவிடும் நான் பிறகு எல்லாவற்றையும் 

சரிப்பமித்தி விடுகின்றேன். யார் ௮ுப்பெண்மணி? எந்த தே 
SQ ராஜகுமாரி ? பெயரைச் சொல்லமாட்ஈீரா? கான் என்ன, 

பொருமைப்படப் போடன் றேன் என்தஞ்சுகன் நீரா என்ன 1-- 

பெயரைச் ரொல்லாவிட்டால் போனாற் போகின்றது, எப்படி. 

யிருப்பாளவள் ? என்ன வயதிருக்கும் ? என் வயதிருக்குமா ? 

ரூபவதியோ ?--ுல்லது என்னைப் போல் -ுவலட்சண முடை



காட்சி - 4.] இரண்டு நண்பர்கள். 68 

யவளோ ? என்ன உயாமிருப்பாள்? ஏகாவது அ௮டையாளங்க 

ளாவது கூறுமே-- 

விதியே ! விதியே !-- 

சாஜகுமாரா | உம்மைப்போன்ற கடின9க்கத முடயவரை நான் 
இவவுலகில் எங்கும் கண்டதில்லை, 

அப்படியே இருக்கட்டும, 

சரிதான், [ஒரு புறமாய்ப்போய் முகசத்சைச் இருப்பிக்கொண்டு 
உட்காருகிருள்;] 

மனோரமா | 

ஏன்? 

என்ன முகம் ஒருவாருப் இடீரென்று அங்குபோய் உட்காரச் 

தாய்? 

ஒன்றுமில்லை, 

என்னிடம் சுறமாட்டாயா 9 

கூ மிப்பயனில்லை, 

நான் ஏதாவது குற்றம் செய்தேனா? என்மீது கோபமோ? 

எனக்கும்ம்து கோபமேன் ? அப்படி யொன்று மில்லை, 

பிறகு என்ன ? 

அது தான் கூறி பிரயோஜன மில்லை யென்றேனே, உம்மாலச 
காது என்மன சஞ்சலத்தைப் போக்க, 

பிற்கு உன்னிஷ்டம் | 

இப்பொழுதுமக்கு எவ்வளவு வருத்த மாயிருக்கின்றது | ௮ப் 

படித்தான் பிறருக்கு மிருக்கு மென்று தாம் ஏன் யோடக்கலா 

காது] அயிலும் உமக்இருக்கும் சுடினசித்த மெனக்கில்லை, 

சாஜகுமாரா ! சான் ஏன் ஒருவாறாய் இருக்கின்றேன் சொல்ல 
வா? நான்--காதல் கொண்டிக்கின்றேன், காதல் கொண்டிருக் 
சால் வருத்தப்பவொேன் என்று கேட்பீரோ? நான் காதல் 
கொண்ட புருவனைப் பெறுவது அசாத்தியம். என் ௮சாச்தி 

யம் என்று கேட்பிரோ? நான் காதல கொண்டிருக்கும் புரு 

ஷன் பதினாயிரம் சுத்த வீரர்களுடன் தான் தனியாய் நின்று 
போர் புரிர்து வெல்லவல்லவராயினும் உலகில் ஒன்று 9
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யாததில்லை யென்னும் சக்தி வாய்க்தவராயிலும், தான் காதல் 

கொண்டிருக்கும் பெண்ணைக் கண்ணெடுத்துப் பார்த்து 'சான் 
உன் மீது காதல் கொண்டிருக்கின்றேன்”” என்று கூற சக்தி 
யில்லாதவர், என்தலை விதி! சான் என்ன செய்வது? 

ஐயோ ! [பெருமூச்செறி௫ருன், | 

சாஜகுமாசா | ௮வர் யார் என்றறிய உமக்குவிருப்ப மில்லையோ 1 

யார்? 

.. உண்மையில் அறிய இஷ்ட மிருக்கால் சொல்லும் சொல்துகின் 

றேன், 
சொல், | 

[அருகில் கர்த,] சொன்னால் என்ன தருகன்றீர் எனக்கு? உம்-- 

உமக்கேன் ௮ந்த கஷ்டம்? நீர் ஒன்றும் எனக்குத் தசவேண்டி 

யதில்லை,--நான் கொடுப்பதையாவது பெற்றுக் கொள்ளுன் 

நீரா? 

சரிதான். 

சொல்லவோ அவர் பெயரை ? 

சொல், 

உம்! என்கணவருடைய பெயரை நான் சொல்லலாமா? 

உனக்சின்லும் விவாகமாகவில்லையே ? 

விவாக மாகாவிட்டால் என்ன? எப்பொழுது கான் அவர் மீது 

காதல் சொண்டு விட்டேனே ௮ப்பொழுசே அவர் எனக்குப் 
பதியானார் ௮வர், 

அவர் ஒருவேஃ உன்னை விவாகஞ் செய்து கொள்ளாகவிட்டால்? 

உன் மீதவருக்குக் காதல் இல்லாவிட்டால் ? 

இல்லாவிட்டாஓு மென்ன ? என்மனம் ௮.தன் சிமித்தம் மாறு 

மோ ௮ல்லது என்னெண்ணம் மாறுமோ? ஒருசாலு மாறுது, 

ஒருவேளை ௮வர் வேறுஸ்திரீயை மணம் செய்துகொண்டால் ? 

வேறு ஸ்திரீயை--மணஞ் செய்து கொண்டாலா? 

Be 
அப்பொழுது மென்ன ?
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ஆம் ௮ப்பொழுதென்ன செய்வாய்? 
அக்த க்ஷணம் இறந்து சுவர்க்சம் சென்று அவர் என்பதியாக 
அங்கு வருமளவும் எதிர்பார் சீ திருப்2பன், 

மனேரமா ! மனோரமா !-- 

என்ன பிரா-- என்ன ராஜகுமாரா? 

ஒன்று மில்லை, 

உமக்கு என்காதலன்--யார் என்றிய-- விருப்ப மில்லாவிடின் 

இல்லை யென்று சொல்லிவிடும், நான் சொல்ல வில்லை. 

இல்லை இல்லை சொல், 

கான் ௮வர் பெயரைச் சொல்ல மாட்டேன், அவர் படத்தைக் 

காண்பிக்கிறேன், 

எதோ? 

QC s1— 9G கைக்கண்ணாடியை அவன் கையில் கொடுச்இிறாள். ] 

இதென்ன வெறுங் கண்ணாடியைக் கொடுக்காயே? 

அதில் இருக்கின்றது என் காகலருடைய படம், 

எதோ? 

பாரும் தெரியும், 

மனோரமா ! [இரும்பிப் பார்ச்க மஜேர்மா அவனை முத்தமிட்டுச் 
சரேலென்று வெளியே போடரறுள்.)--சுந்தரா இதயா | சுந்தரா 

இத்யா! உன்சுகமெல்லாம் இன்றுடன் ஓழிந்த2த | ஒழிர் 

aoe! இனி நிமிஷ?மனும் நிம்மதி என்பது நின்மனதிற் 

குக் கட்டப் போகின்றதோ ர ! என்னைப் போன்ற பாக் 

தியசாலிகளு மிவ்வுலகிலுண்டோ என கான் இறுமாந்தஇிருந்த 

தற்கு. இப்பொழு தென்னை யொத்த தூர்ப்பாக்கியர்களும் 

தஇடைப்பரோ என்றேங்க நிற்கவேண்டியகாயிற்றே!-.-நான் 
காதல் கொண்டிருக்கின்றேன் என்று கூறவும் சக்இியம்றவ 

இயிருக்கன்றேனே !--8யோ பாபம்! மனோமா என்ன 

வெளிப்படையாகத் தனக் கென்மீது இருக்கும் காதலைக் 

கூறினள் ! நான் ஏதாவது பதில் கூறுவேன் என்று 2019) 

டன் எதிர்பார்த்த ௮வள் மனங்குளிர ஒரு வார்த்தையும் 
9 |
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கூறமனேதிடனற்றவ னானேனே! யோ! மூடிவில் என்ன 

பு.ச்திசாதுர்யமாகத்தன் காதலன் சான்தானென வெளியிட்டுச் 
சென்றாள் ! என்மனதிற் இசைந்த மணஷணோமா ! உன்னுடன் 

மகிழ கான் கொடுத்துவையாப் பாவியாயிருக்கன்றேனே ! 
மனோமா ! மனோரமா 1-௮ ! என்னைத் சன் கனிவாயால் என்ன 
காசலுடன் என்ன அவலுடன் என்ன விஈசயத்துடன் என்ன 

நாணத்துடன் முத்த மிட்டுச் சென்றாள் ! ௮தைகான் எக்த ஜன் 

மத்தில் மறக்கப்போடுன்றேன் ? 8யோ, நான் ஏன் பிறந்தேன் ? 

ஏன் பிறந்தேன் ? இம்மாது சிரோன்மணியின் காதலைப் பெற் 

௮ம் இவளை மணம்புரிய அசக்தனாயிருக்ெ றேனே !--அ | 

சத்தியவதி | சத்தியவதி !--8ீ | எப்படி யிருர்தபோதிலும் 

மனிதன் மனிதனே ! காம் ஒன்றை நினைக்க அது ஓழிந்திட்டு 

மற்றொன்றாகன்றது | இக்காதலை இதனுடன் அடக்கிவிட 
வேண்டும், மனோமாவும் என்மீது கொண்ட காதலை மறக்சச் 

செய்ய வேண்டு மென்று சற்று முன்பாகத் தீர்மானித்திருக்க 

ரான், இப்பொழு௮ முன்னிருந்ததை விட பதின்மடங்கு இக்கா 

தலை விர்ச்தி செய்து விட்டேனே யொழிய வேறொன் தில்லை ! 

சத்தியவதி! சத்தியவதி ! உன்சஇ இப்படியு மாயிற்றா ! நான் 

உன்னை விவாகஞ் செய்து கொண்ட போதிலும் என்னால் நீ 

சுசகமடையப் போடின்ற தில்லை ! யோ ! ரான் உன்னை எப்படி 

மணம் புரிவேன் இப்பொழுது ? வேறொரு பெண் மீது உண் 

மையான காதல் கொண்டிருக்க உன்மனம் தான் ஒப்புமோ 
உன்னை கான் விலாகஞ் செய்.து கொள்ள? யோ | இவ்விஷ 

யங்களை யெல்லாம் நீ ௮றிவாயாயின் நீ என்னை வெறுக்காத 

போதிலும் உன் மனம் மாறுவாய் ! உன்மனதைப் புண்படுத்த 
வேண்டிய காலமும் வாய்த்ததல்லவா ! சிறு வயதில் காம் 

ஒருங்கு வில£யாடும் பொழுது 8 என்னை வேடிக்கை யாகப் 

புருஷன் எனவும் சான் உன்னை என் பெண்சாதி பெனவும் கூறி. 

வந்த வண்ணமே காம் வயதடை.ந்தும் நிறைவேறிற்றே என்று 
சந்தோஷித்தோமே | அதவ்வளவும் என்னவாயிற் திப்பொ 

முது? 2! சுந்தராதித்யா ! என்ன யோடத்துக்கொண்டிருக்தாய் 

இது வரையில் ? என்ன யோடத்தக் கொண்டிருர்தாய் இத
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ன்கு, 

ore 

சுகு, 

௪, 

௫்கு. 

a, 

வசையில்? அப்படியா சமாசாரம்! 2! நீ சத்தியவதியைக் 

தான் மணம்புரிய வேண்டும்! சே! என்ன என்மனதை ௮து 
சென்றவமியெல்லாம் விட்டிருந்தேன் இத* வரையில் ! மனோ 
ரமாவை ரான் மணப்பதாவது! மறக்கவேண்டும், மறக்க 
வேண்டும், மறக்கவேண்டும்! அடியுடன் மறக்கவேண்டுமவவெண் 
ணத்தை !.-6யோ! அவளை நான் மணம் புரியாது சத்திய 
வதியை மணப்பேனாயின் மனோரமா ௮வள் கூ மிய வண்ணம் 

மறிக்கப்போகின்றான் ! இவளை மணந்தால் ௮வள் இமப்பாள் ! 

௮வளை மணச்தால் இவள் இறப்பாள்--யோ ! இக்ச தர்மசங் 

கடத்திற்கு சான் என்ன செய்வேன் ? கான் இறந்தால் இரு 

வருமிறப்பார்கள் ! சீர்ந்தது !-- 

பின்புறமாக சதமாரன் வருகிறான், 

சுந்தரா ! 

குமாரா--- 

சுந்தரா ! கான் முன்பே கேட்க சற்று யோடத்தேன், என்ன் 

ஒருவாதிருக்கின்றாய் இரண்டு தினங்களாக $ என்ன இக்கட்டு 

ass போதிலும் முகவாட்ட மில்லாதிருந்த 8 இப்பொழுது 

ஒன்று மில்லாதிருக்கும் பொழுது வாட்டங் கொண்டிருப்பா 

னேன்? 

ஒன்றும் விசேஷ மில்லை,--2 ! என்ன புத்தி குமாரா | எனக் 

இங்கிருப்பதிஷ்டமில்லை, உடனே நாம் புறப்பட்டு ஈமது பட்ட 

ணம் போவோம் ! 

6! உனக் கென்ன பயித்தியம் பிடித்தஇருக்கன்றதா என்ன ? 
வேளைக் கொருவார்த்தையா? நேற்றையதினம்தான் மகாராஜா 
விடம் வருறெ பு தன்உிழமை போகின்றோ மெனக் கூறினோம் | 

இப்பொழுது புறப்பபுவகாவத ? கான் இன்னும் இரண்டு இனம் 

அதிகமாக இங்கிருந்து செல்லலாகாகா யெனக் கேட்கலா 
மென்றல்லவோ வந்தேன் !-- 

சுந்தரா ! என்னமோ விசேஷமுன்னிடம் இருகச்னெறது, இல 

இனங்களாக நீ சரியாக உண்பது மில்லை, உறங்குவது மில்லை, 

உனக்குரிய வேலைகளையும் வழக்கப்படிச் சரியாகப்பார்ப்பதில்லை,
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ad). 

as, 

சுகு, 

௫்கு, 

as 

ன [] ள் ச் ச ° ~ a 6 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 2. 

எக்கொழும் Qaim tp ஆகாயத்தை உற் ௮ப்பார்த்த வ௨ண்ணமாய 

ora sO யோ பத்தி யோடத்துக்கொண்டிருக்கன்றாய் ! என்ன 

விசேஷம் ? என்னிடம் ஒளியாதே, 

குமாரா! என் மனம் ஒருவாறிருக்கன்றது. அக்ற்குக் கார 

ணம் கேளாதே இப்பொழு து, டன் சொல்லுகின்றேன், வேறு 

எகாவது பேசுவோம், 

அப்படியே பேசுவோம். எதைப்பற்றி பேசுவது 2-௮] சுந்தரா, 

இத மனோரமாவைப்பற்பி என்ன கினைக்கின்றாய் ? 

யாரைப்பற்றி? 

மனோமாவைப்பற்னி, சுந்தரா! உடம் பொன்றும் உனக்கு 

௮செளக்கிய மில்லையே? 

இல்லை இல்லை,-- 

அவள் குணத்தைப்பற்றி என்ன நினைக்கன்றாய் ? 

ஏன் ? ஈற்குணமுடையவள் தான், என்னையேன் கசேட்கின்றாய் 7 

இல்லை கேட்டேன். 

நீ என்ன நினைக்கின்றாய் ? 

சுந்தரா! நீ தான் உன்மனதிலிருப்பதை எனக்குக் கூறாவிட் 

டாலும் நானும் அப்படிச் செய்தல் சரியன்று, சுந்தரா ! நான் 

இங்கு வந்தது முதல் இப்பெண் மணியை ஆராய்ந்து வந்தேன். 

_ மிகவும் புத்திசாலியாகவும் ஈற்குணமூடையவளாகவும் தோற் 

றப்.படுகின்றாள் ! என்னையு மதியாசபடி இவள் மீது நான் காதல் 
. கொண்டுவிட்டேன். அவளும் என் மீது காதல் கொண்டிருச் 

சன்னுளென்று நினைக்கறேன். இன்னும் லெதினங்கள் பொ 
தீது அவள் பிதாவை எனக்கு மனோரமாவை கடிமணம் புரி 
யக் கேட்கப்போகின்றேன், அதன் பொருட்டே நான் சற்று 
முன்பாக இன்னும் கலஇினங்கள் அதிகமாக இங்கிருந்து போசு 

லாகாதா என்று யோடித்தசாசக் கூறியது, உன்னிஷ்டமென்ன? 
நீ என்ன சொல்லுகன்ரய் ? 

கானா 1--௮வள் உன் மீது காதல் கொண்டிருக்கின்றுளென. | 
எப்படித் தெரியுமுனச்கு ?
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சுகு. ௮வள் முக த்தைப்பார்க்கும் பொழுது எனக்கப்படி தோன்று 

or, 

சுகு, 

சுகு, 

ன்கு, 

ஜெ, 

சுகு, 

Cm, 

௫்கு. 

இன்றது. நீ என்ன சொல்லுகின்றாய் 9 

நான் என்ன சொல்லது ? அப்படியாயின்--மிகவும் சந்தோஷம் 

தான: 

சுந்தரா ! நாமிருவரும் ஒன்ளுய்ப் பிறந்து வளர்ந்து இவ்வளவு 

அச்யோக்யமாயிருப்பதற்கு ஈமக்கருவருக்கும் ஏககாலத்திலே 
யே விவாகமாக?வேண்டும், நீ சத்தியவதியை மணம் புரியும் 

இனமே கானும் இர்ச மனோரமாவை மணம் புரிந்தால் என்ன 

சந்தோஷமாயிருக்கும் ஈம்மிருவருக்கும் !-- 

குமாரா ! அப்படியே ! அப்படியே! நான் சத்தியவதியை மணம் 

புரியும் தினமே நீயும் இரந்த ராஜருமாரியை மணம் புரிவாய் ! 

இது சத்தியம் ! 

சுந்தரா ! எங்கே போகின்றாய் ? 

குமாரா! எனக்குக் கொஞ்சம் முக்கெமான வேலை யிருக்கின். 

றத, இதோ வந்துவிட்டேன், | விரைர் து போறான், ] 

ஜெயதேவன் மற்றொருபுறமாக வருகிறான், 

ஜெயதேவா, இப்பொழு௪, சுக்கராஇத்யன் கூறிச் சென்றது 

உன் செவியில் விழுர்சதோ 4 

ஆம், கான் வரும் பொழுது கேட்டது. 

இப்பொழுதாவது நீ இதுவரையில் என்னிடம் கூதிய தெல்லாம் 

பொய்யென ஒப்புக்கொள்ளுகன்றாயா ? 

இன்னும் உமக்கு விவாசுமாகவில்லை ; அதுவரையில் ஒப்புக் 

கொள்ளமாட்டேன், 

சுந்தரனே மஜோரமாவின் மீது காதல் கொண்டிருக்கன்றா 

னென நினைக்கெருய் ? 

. நினைப்பானேன் ? 

oF, Vl இனியாவ என் சொல்லைகஈம்பு, அவன் சத்தியவதியின் மீ௫ 

காதல் கொண்டிருக்கின்றான், அவளை யன்றி ஒரு ஸ்திரியை 

மணம் புரியான், கண்ணெடுத்தும் பாரான், அதற்கென்ன தான் 
காப்பாற்றிய பெண் தனக்குபசரணை செய்தால் ௮செளக்கிய
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ஜெ. 

சுகு, 

ஜெ. 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 8, 

மாயிருக்கும்பொழுது, எல்லோரும் அன்புபாராட்டுவார்க என் 
றோ £ அவ்வளவே ! அப்படி யேதா வஇருக்தால் ௮வன் என்னி 

டம் கூதியிருப்பான், கான் அவள் மீ௮ காதல் கொண்டிருப்ப 

தாகக் கூறின பிறகாவ.து சொல்லியிருக்க மாட்டானா ? எமது 

அ௮ர்யோர்யத்தை நீ அறியாய், ராங்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஒன் 

றையும் ஒளியோம், 

சற்றுமுன்பாக என் ஒருவாறு இருக்கின்றாயென நீர் கேட்ட 
தற்கு ௮வர் பதில் ஒன்றும் கூறவில்லையே 1 

காரரணமில்லாவிட்டால் என்ன கூறுவது ? எல்லோருக்கும் சுபா 

வம்சான் ஒவ்வொரு வேளையில் காரணமின்றி ஒருவாதிருப் 

பது, இதுவரையில் இப்படியிருந்ததில்லை உண்மையே, ஆயி 

னும் என்ன காரணமிருக்கப் போகின்றது? இருக்கால்கூமி 

யிருப்பான் என்னிடம், 

அக்காரணத்தை சக்கரம் காண்பிக்கிறேன் ! வாரும் காம் ராஜ 
குமாரியிடம் போவோம் ! | போ௫இருர்கள். | 

இரண்டாம் அங்கம், 

  

ஐந்தாம் காட்சி, 

இடம்-மதுரையில் அரண்மனையைச் சார்ந்த ஓர் ஈந்தவனம், 

காலம்--மாலை, மனோரமா மஞ்சத்தின் மீது படுத்துறங்குவனெ்ருள், 

ம், 

சுநீதராதித்யன் மெல்ல வருஇன்றான், 

சி! ஏன்ன காலதாமதஞ் செய்துவிட்டேன் ! காலங் கழியக் 
கழிய என் மனோதிடமும் தீர்மானமும் பலல்குன் சியே வரு 

இன்றது | இன்னும் கொஞ்சம் தாமதித்தால் அடியுடன் 

௮ழியும்-- எங்கே மனோரமா ? இங்குதான் என்னை எதிர்பார்த் 

இருப்பதாகக் குறித்தாள், ௮கோ உறங்குகின்றாள் ! எஞ்ப்பு 
வோமா 1 தானாக எழுந்திருக்கட்டும்,--ஐ ! மனோரமா | மனே 

ரமா.!௮9யோ ! இப்பெண்மணியிடம் ௮வள் என் மீது ௮ழி



காட்சி - 5] இரண்டு நண்பர்கள். 71 
யாக்காதல் கொண்டிருக்கன்றுளென நான் உறுஇயாயறிக்தும், 
இக்காதலை மதக்து வேறொருபுருஷனை நீ மூணம் புரிவாய் 
என்று என் வாய்திறந்து சான் எப்படிக் கூறப்போகின்றேன் | 
கண்ணே ! கண்ணே ! என்னை உன் காதலன் என நினையாதே 
உன்னாவியமிக்க வந்த பாதகன் என கினைப்பாய், யோ! 
இப்பாதகன் மீது என் காதல் கொண்டனை ?$--இனி ரான் தா 
மதிக்கலாகாது, இன்னும் சற்று நேரம் இம்மங்கையர்க்கரச 
யின் மதிவகனத்தசை கோக்குவேனாயின் எனக்கிப்பொழுது 

இருக்கும் சிலிது மனோதிடமும் போய் என் இர்மானங்கள் 

எல்லாம் பறந்தோடிப்போம், எழுப்பவேண்டும்--86யோ | 
எழுப்பு முன் இன்னும் ஒருமுறை என் பாவிக்கண்கள் புனித 
மாம்படி உனது ரூபலாவண்யத்தைச் சற்று பார்ச்ிறேன் பார்க் 
கின்றேன் ! உன செளந்தரியத்தின் தேஜசம் குணத்தின் 
பெருமையும் இத்கன்மையதென இதுவரையில் கான் ஈன்முய் 
அ.பிந்தவன ல்லன், இப்பெழுதே அ௮.திஏன்றேன் ௮.தி௫ன்றேன் ! 
உலகல் ஒருவன் ஒரு பொருளை இழக்கப்போகும் சமயத்ற் 
Goi I sor பெருமையையும் குணத்தையு ஈன்ருயறினெருன். 
எழுப்புவதோ? யோ ! எழுப்புவேனாயின் ! சுந்தரா ! சுந்தரா | 

சுந்தரா! உன்சுதி யிப்படியும் இருக்கவேண்டுமா 9 எழுப்பு மூன் 
என் காதலியின்--என் காதலி ! இன்னும் எத்தனை வினாடிக்கு ? 

மஷனோமாவின்--கோவைக்கனியைக் கரித்த அ.தரத்தினிற்கு 

ஒருமுறை முத்தமிடுகின்றேன்.இதுியாயமோ?ச! நியாயமாயிரு 
ந்சாலும் சரி அியாயமாயிருக்தாலும் சரி! ஒருமுறை முத்த 
மிரிகின்றேன். மறுபடியும் எனக்குக் பட்டப் போ௫ின்றதோ ) 

பரவிரான் ஜன் மமெடுத்ததற்கு ஒருமுறைபாவது இச்சுகத்தை 
யனுபவித்து என் ஜன்மம் சபலமாகட்டும் ! (ம,த்தமி௫ென்றான்) 
ஐயோ ! நான் இச்தட்சணம் இறந்துபோகலாசாதா |] இறந்து 

போகலாகாதா! ஈசனே! ஈசனே ! நீர் இருப்பது மெய்யானால் இட் 

சணம் இப்பாவியைக் கொன்றுவிடும்! இனி கான் உயிர்வாழக் 

தென்னபயன்? 88 யோ ரான் முத்தமிடாதிருக்கலாகாதா ? இப் 

பொழுது என் மனதை ஆயிரமடங்கு அதிகமாக உந்துஇன் 
றதே | என் செய்வேன் ! என்செய்வேன் ! என் கண்ணே! என்



72 இரண்டு நண்பர்கள்.  [அங்கம்-. 
கண்மணியே! என் கண்ணின் கருமணியே! என்காதற்ியே! 

என் கருத்திற்சைக்க மானே ! என் மனதைக்கவருர் தேனே | 
ஏன்னாருபிர்ப்பிழம்பே ! என் இன்னுயிர்க்கற்பசமே! என் உயி 

ரினுக்குபிரான உயிரே! மனோரமா! மனோரமா! உன்னை இன்னும் 

ஒருமுறை மு.த்தமிடுகின்றேன் இதே கடைசிமுறை!) இதேேக 
டைிமுறை! (மூத்தமிடுகரன், மனோரமா எழுத் திருக்கிறாள்.) 

பிராணநாசா! எப்பொழுது வந்தீர் > கெடுகாழியாக என்பொரு 

ட்டு இங்கு காத்துக்சொண்டிருர் காற்போலிருக்கற; என்னை 
மன்னிக்கவேண்டும். உமதுவரவை எஜிர்பார்க்து நேடுநேரமா 

யும் நீர் வாராமையால் அப்படியே உறங்கிவிட்டேன். ஏன் நிற் 

Ber St 9 உட்காரும், 

மலனோமா...இப்பொழுது சற்றுமுன்பாச-- என்னை அழைத்த 
வண்ணம் இனி மறுபடியும் ௮ழைக்காதே. 

பிராணராதா, என்ன மறுபடியும் பழயகுருடி கதவைத்திறவடி 

என்று ஆரம்பித்தீரே ; என்பேதை மனசை நீர் இதுவரை 

யில் பரிசோதித்தசெல்லாம் போதாதோ? இனியாவது நாம் 

சந்தோஷமாய்க் காலம் கழிக்கலாகாதா? 8 யோ ! மறுபடியும் 

உமத முகத்கைச் சுளித்துக்சொள்ளுகன் நீ2ர; இது என்ம 

GOS erage us seer nO sor உமக்குத் தெரியவில் 

லையே. இன்னும் வேண்டாம், பிராணநாதா, சந்தோஷமாய் 
என்னை ஒருமுறை பாரு மிப்படி, 

மனோமா--இதசென்ன இதுவரையில் அழைக்காத மாதிரியாய் 
இன்றைக்கு--பு.திய மாதிரியாய் அழைக்கின்றாய்? 

ஐயோ! இன்னும் பழயகதையில் தானிருக்கின் நீரே | பிராண 
நாதா, இன்னும் என்னிடம் உமக்கு லஜ்ஜை யென்ன? நீர் என் 

மீது காதல் சொண்டிருப்பதாக என்னிடம் கூறவேண்டியதி 

ல்லை கான் ௮தை அப்பொழுதே அிக்துகொண்டேன்: 

கான் உனம்து காதல்கொண்டிருப்பதாகக் கூறவில்லையே ! யார் 
கூமியது? 

நீர் வாய்திறர்து கூறவும் வேண்டுமா? உமத சண்களை நோக் 

கும்பொழுகே அதை ரான் ௮.தியமாட்டேனோ? வேறு.௮த்
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தாட்டியும் வேண்டுமோ ? அப்படி. உமக்கு வேண்டுமானால் 

௮ தையும் தருன்றேன், ப 

& வேறு அ௮த்தாட்யொவது 9 மனோரமா நீ என்னவோ தவருன 
எண்ணகங்கொண்டிருக்கின்முய்--ரான் உன்மீது சாதல்கொண்டி. 

ல்லை, 

ம. என்ன? என்ன? ஏன் பொய்யுசைக்கன்றீர் பிராணராதா, இது 
ஒரு வேடிக்கையா உமக்கு? 

சு. வேறு அத்தாட்டுயிருப்பகாகக் கூறினுயே, என்ன அசத்தாட்டு? 

ம. அந்த அத்தாட்டியைச் கொடுத்தால் ௮ப்பொழுதாவது ஓப்புக் 

கொள்ளுகின் நீரா? 

சு. என்ன சொல்? 

ம, இதென்ன பாரும், (ஒரு ஈிருபத்தை வெளியில் எடுக்கிறாள்) 

சு. மனோரமா இதெப்படி உனக்குக் கடை.த்த௮? இசை இசண்டு 

... தினமாகக் காணோமென்று தேடிக்மொண்டிருக்தேனே ! 

ம. ஆ! நீர் எழுதியதுதானே இது? நன்ருக அகப்பட்டிர் | இனி 

அல்லவென்ரறாலும் சான் ஓப்புக்கொள்ளுவேனா ? இனியென்ன 

சொல்லுகின் நீர் 9 

அ௮தைக்கொடு இப்படி. 

கொடுத்தால் என்ன தருகின் தீர்? 

கொடு இப்படி. (வாக்கி இழித்தெறியப்பார்க்கிறான்,) 

பிராணகாதா! பொறும் பொறும் ! ஏன் ௮தைச் இழிக்கின்றீர்? 

வேண்டுமென்றால் ௮தில் என்ன எழுஇயிருக்கெறதென்று பா 

ர்.த் தவிட்டு பிறகு கிழித்துவிடும், 
& சுந்தரா சுந்தரா --மனோரமா..-இதை யொன்றும் நம்பாதே 

5 
௨
5
 ௬ 

நான் எழுதிய தவவளவும் பொய், 

ம, பிராணகாதா! உமது அுழுகியவாயால் என்னிடம் நீர் இதைப் 

பறி பொய்யுரைத்தல் நி.பாயமன்று, 

& மனோமா--நான் சொல்லகைக் 2சள் இதை சஈம்பாதே, கான் 

உன்மீது சாதல் கொள்ளவில்லை. 

ம. என்ன என்ன? என்னைப்பார். ச. தசொல்லும் இன்னொரு மூலை, 

10
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நான் உன்மீது காதல்கொள்ளவில்லை!.-அகவே-- 

பொறும் பொறும்! ஏன்முகக்சை அப்படிக் இருப்பிக்கொள்ளு 

கின்றீர்? பிராணகாதா, சான் சத்திபமாகக் கேட்கின்றேன், என் 

, மூகத்தை ஏழறெடுத்துப்பார்த.து உன்மீது உண்மையில் சான் 

காதல்கொள்ளவில்லை என்று ௯ றிவிடும், உம்மை நான் பிறகு 

ஒரு தொர்திரவும் செய்யவில்லை, வேடிக்கைக்கன்றி நீர் ஒருகா 
ஓம் பொய்யுரைக்கமாட்டீர் எனக்குச்தெரியும், எதொசொல் 

லும் எதோ என்னைப்பாரும், பிராணகாதா, என்மீது உமக்குச் 

சிறிதும் காதல் இல்லையே ? உண்மைதானா சத்தியர்தகானா? 

மனோமா,கான் உன்மீது கா தல்சொண் டிருப்ப_து உண்மையே-- 

உண்மைதானே? உண்மைதானே P 

உண்மைதான் -அபினும்-- 

அப்பா! பிராணதாதா! அவ்வளவு போதுமெனக்கு; உமது வாயா 
ல்நீர் என்மீது உண்மையாகக் காதல்கொண்டிருப்பதாக நீர்கூற 

என் செவியாற நான் கேட்டபின் எனக்கு வேறென்ன வேண் 

டும்? இனி இப்புவீயில் ரான் பெறவேண்டிய பேறுவேறொன் கி 

Va KTH DGS FOLD YO Fi QF LU So Soom, Gora GT BM, 

இனி எனக்கென்ன வேண்டுமென்றாதும் கட்டளையிடும் செய் 

இன்றேன், 

அனால் என்னைப் பிராணகாதா என்றழைக்காதே இனி, 

என்ன பிராணகாதா ? உம்மைப் பிராணராதா என்றழைக்க 

லாகாதென்றா கட்டளையிட்டீர் பிராணகாதர? ௮து ஏன் பிராண 

நாதா அப்படி? பிராணராதா! சொல்லும் பிராணகாதா! போம் 
பிராணகாதா! நான் கேட்பதற்குப் பதில்கூருதிருச்சின் நீர் பிரா 

ணநாதா | 

மனோமா! இதுதானோ என்சொற்படி சடப்பது நீ? 

பிராணசாதா, இது உமக்கு நியாயமாகக் கோன்றுகின்றதா . 

யென்று நீரே யோடத்துப்பாரும் ; நீர் மாத்திரம் உம இஷ் 

டப்படி சண்ணே யென்றும் கண்மணியே யென்றும் அழைக் 

“கலாம் ரான் மாத்திரம் உம்மைப் பிராணராதா என்றழைக்க 

லாகாரதோ? 

சன்ன? ரான் எங்கு உன்னை ௮வ்வண்ணம் அழைத்தேன்?
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ih பிராணராதா! வேண்டாம் வேண்டாம் ஒரு பொயயுசைகத்தது 

போதும், சற்றுமுன்பாக நான் உறங்கிக்கொண்டிருக்கபொழுது 

அழைத்திரா இல்லையா? 

அது உனக்கெப்படி தெரிந்தது ? மி விழித்திருந்காயோ? 

பிரரணநாதா ! என்னை மன்னிக்கவேண்டும் கான் தூங்கிக்கொ 

ண்டிருந்தது உண்மைதான் நீர் வர்து முத்தமிட்டவுடன் விழித் 
அக்கொண்டேன். ஆயினும் இன்னும் நீர் என்ன செய்கின் நீ 

ரெனக் கண்டறிய உறங்குகின்றாற் போலிருந்தேன். 

மஜோரமா, இது மியாயமா ? முன்பென்ன வென்றால் என் நிரு 

பத்தை யெடுத்து வைத்துக்கொண்டிருந்தாய், இப்பொழு 

உறங்குக்ருற்போல் பாசாங்குசெய்தாய், இது உன்னையொத்த 

பெண்களுக் சழகோ ? 

பிராணகாதா, நான்தான் தவறு என்று ஒஓப்புக்கொண்டேனே; 

என்னை மன்னியும் பிராணகாகா, உம்மீதுள்ள காதலினுலேயே 
யன்றோ நான் இவைககா பெல்லாம் செய்தது? அகவே கீர் 

அதை மன்னியாவிட்டால் வேறு யார் மன்னிக்கப்போகின் 

றனர் ? அன்றியும் கான் உறங்குகின்ருற்போல் பாசாங்கு செய் 
யாவிட்டால் என்னை gal sore அழைத்து மறுபடியும் முதி 

கமிட்டிருப்பீரா? 

போனது போகட்டும்! மனோமா! கான் உனக்கு ஒரு கட்டளை 

யிடப்போகின்றேன் அதன்படி ஈடக்கன்றாயா மாட்டாயா ? 

பிராணராதா யென்று கான் உம்மை அழைக்கலாகாது என்று 
மாத்திரம் கட்டமா யிடாதீர், வேறு எந்தசட்டளையாவதுஇடும் 

செய்கின்றேன், 

விண்வார்த்தை !--மனோமா ! கான் சொல்வதை கவனமாய்க் 

கேள். சான் உன்மீது காசல்கொண்டிருக்கனெ றேன் என்பது 
உண்மையே, ஆயினும் ஒரு காசணம்பற் மி சான் உன்னை விவா 

கஞ் செய்துகொள்ள முடியாது, ௮க்காரணக்தை இன்ன 

தென்று ரீ அறிய விரும்பாசே! தெரிந்தாலும் உன்னால் நிவர்த் 

இக்கமுடியாது, அகவே என் ௧. இப்படியிருச்ச, நீ விணில் 

என்மீது சாகல்சொண்டு பயனென்ன ? இக்காதலை ௮டக்ெ
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விடு அடியுடன் ஒழித்துவிடு இசனாலொன்றும் £ பயனடையப் 

போன்ற தில்லை, 

பிறகு? இன்னும் உமக்ஷெடமானதையெல்லாம் சொல்லும்-- 

அப்புறம் ? 
நான் பரிகாசம் பண்ணுகின்றேனென எண்ணவேண்டாம், உண் 
மையில் கான் உன்னை விவாகஞ்செய்துகொள்ள முடியாது, Ys 

வே என்னை மறந்துவிட்டு வேறு தக்க புருஷனை ம மணம்புரி 
வாய், என்னைக் கேட்கும் பட்சத்இல் சுகுமார.ராஜனை மணம்புரியு 

ம்படி. கூறுவேன், சுகுமாசராஜன் இறந்த புத்தசொலி, ஈற்குண நற் 

செய்கையுடையவன்; பிறர் ஈன்மைபை நாதெலே அவனது 
சுபாவம், பரிசுத்சமான ம்னதுடையவள், அவனைப்பார்க்கலும் 

Apis புருஷன் உனக்கிவ்வுலகில் கஇடைப்ப௫ அசாத்தியம். ௮ன் 

யும் ௮வன் உன்மீது காதல்கொண்டிருக்கின்றான், அப்படிப் 
பட்ட மகாபுருஷூனை விட்டு, என்மீது நீ சாதல்கொண்டு பபயனெ 

ன்ன ? நான் புச்தியய்றவன், தீயகுணமுடையவன், சுய ஈன்மை 

மையே நாடுபவன், அழுக்கு மன. துடையவன், என்மீ திற் காதல் 
கொண்டென்ன பயன? ௮ன்ியும் நான் உன்னை விவாகஞ்செய் 

துகொள்ள முடியாத, 

இர்ந்ததா? இன்னும் ஏதாவது இருக்கின்றதா 8 நீர் உமதெண் 

ணத்தை கூ றிகிட்டீரா? சான் என தெண்ணத்தைக் கூறு 
தேன், எனக்கு நீர் கூறிய ௮ச்த ஈற்குணமெல்லாம் அமைந்த 

புருஷன் வேண்டாம், நீர் கூறியபடி பு.த்தியற்றவரும் தீயகுண 

முடையவரும் சுயகன்மையே தாபெவரும் ௮ழுக்கு பனதுடை 

யவருமான புருஷனேவேண்டும்;அன்றியும் என்னைத்தான் வீவா 

கஞ் செய்துகொள்ளமுடியாது என்று சொல்பவரையே சான் 

விவாகஞ் செய்துகெரள்ளவேண்டும், 

ஈசனே ! ஈசனே !--மனோமா இப்படி வேறுயாசாவது ஈல். 

லதை விட்டு சயதைத்தேடுபவருமுளரோ இவ்வுலகில் ? 

இவ்வுலகில் தான் காதல் கொண்டிருக்கும் பெண்ணை, ௮வள் 

தன்மீது சாதல்கொண்டிருக்கன்றாளென விரதம், வேறொரு 
புருஷனை விவாகஞ்செய்துகொள் என்று சொல்பவரும் வேறு 

உளரோ ? ௮தைமாத்திரம் ஏன் யோடக்கலாகா,த?
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மனோரமா, நான் சொல்வதைக்கேள் சுகுமாசனை நீ Gags 

கால் அவனுக்கு மிகவும் வருத்தமுண்டாகும் ளீன்று ஏன்யோ 

சிக்கமாட்டேன் என்சன்௫ய் ? 

நீர் என்மீது காதல் கொண்டிருப்பதாகக் கூறிவிட்டு பிறகுவெ 

௮.த்தால் எனக்கு எவ்வளவு மனவருத்தமுண்டாம் என்று 
ஏன் யோடிக்கமாட்டேன் என்கின் நீர் 1 

ஐயோ ! நீ மறுத்தால் சுகுமாரன் உயிர் விடுவான் பிறகு 65 
பாபம் உன்னைதஅடரும் ! 

நீர் மறுத்தால் நான் உயிர்விடுவேன் பிறகு ௮௫5 பாபம் உம் 

மைத்தான துடரும்! ஸ்ரீஹத்தி எதினும் பெரிது !-- 

சரி-- உன்னிடத்தில் நியாயம்பேசுவதிற் பயனில்லை, மனோரமா, 
நான் உன்னை விவாகஞ்செய்துகொள்வத அசாத்தியம், பிறகு 

உன்னிஷ்டம், (எழுந் திருக்இன்றான்.) 

(தடுத்து) பிராணகாசா | இன்னொருமுறை உமது வாயால் ௮ச் 

சொற்களைக் கூருதீர் ௮வைகள் என் இருதயத்தைப் பிளக்கன் 

னவே [| 

முடியாதென்று நான் கூறிவிட்டேன் | பிறகு உன்னிஷ்டம் 

(அவன் காலில்வீழ்ர்து) பிராணநாதா பிராணகாதா! இது உமக்கு 

தர்மமா ? நியாயமா ? இது உமக்கடுக்குமா? உமக்கென்மீது 

காதல் இல்லையாயின் UT LY கூறுவது நியயமாம் ; என்மீ.தூ 

காதல்கொண்டிருப்பசாக நீரே சற்று முன் கூறினீர்! அப்படி, 

கூறிவிட்டு என்னை மறுத்தல் நீதியோ? எல்லாமறிக்த உமக்கு 

நான் என்ன கூறக்கூடும்? பிராணராதா! என்னை விவாகஞ் 

செய்தகொள்ள உமக்கென்ன தடை ? ௨மக் சகசாத்தியம் என் 
௮ம் ஒன்றுண்டோ £? ௮,த்தடையை நீர் நீக்கக்கொள்ளலா 

காதோ$? அதை யின்னதென்று கூறும் என்னுயிரையாவது 

கொடுத்து கிவர்த்திக்கின்றேன். பிராணநாதா | உம்மீதே காதல் 
கொண்டிருக்கும் என் பேதை மனதை இவ்வாறு UGE Fe 

நியாயமோ? உமக்குச் ௪றிதும் கருணை என்பதில்லையோ ? பச் 
சாத்தாபமில்லையேோ? ரான் உத்தமகுலச் துதித்த ராஜகுமாரியா
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யினும் ௨உம்மீதுள்ள காதலால் என் ராணம் ௮ச்சம் மடம் பயி 
ர்ப்பென்னும் கான்கையும்விட்டு இங்கனம் உமதூ பாதக் இல் 

விழ்ந்து இரந்து வேண்டுகின்றேனே! பிராணகாகா பிராண 
தாதா] 

மனோரமா-8 என்மீது கர தல்கெொ ண்டிருப்பது உண்மையானால்- 

என்மீதுகொண்ட காதலை மறர்துவீடு--என் சொற்படிநட. 

சமி! (எழுர் இருந்து) ராஜகுமாரா நான் உம்மை ஒருவரம் கேட்டி 

ன்றேன் கொடுக்கின் நீரா? 

உன்னை விவாகஞ் செய்துசொள்ளும்படி. மாத்திரம் கேளாதே 

வேறெதையும்கேள் தருகின்றேன் ! என்னுயிரைக்கேள் தரு 
கின்றேன் சந்தோஷமாய் ! 

உமதுயிர் எனக்கெதற்கு ? என்னுயிரை எடுக்துக்கொள்ளும். 

என்ன? 

என்னைக் கொன்றுவிடும்---௮ துதான் நான் கேட்பது, 

மனோரமா! உனக்கென்ன பபித்இயம் பிடித்திருச்செறதோ 

எனக்கா? இருக்கலாம், நீர் உமது வார்த்தையைக் காப்பாற் 

லும், இனி நான் இவ்வுலகில் இருக்கவேண்டிய நிமித்இயமில்லை, 

என்ன சொல்லுகின் நீர்? என்னை விவாகம்தான் புரியேனென் 

இன்றீர் என்னைக் கொல்லவும்மாட்டீரோ 9 

மனோரமா! இதென்ன ஆச்சரியம்! கானே உன்னை என்கையால் 

கொல்வ.த ? எனக்காயிரம் ஜன் மங்களில் நரகம் சம்பவித்தாலு 

ஞ்சரி உன்னைக்கொல்லேன்! என் சொற்படி கேள்... 

சரி, ஆனால் கான் போய்வருகன்றேன் விடையளியும்--£ர் சுக 

மாய் நீடூமிகாலம் வாழ்வீராக! 

மனோரமா ! எங்க போகின்ருய் ? | 

௮ ஏன் உமக்கு ? நான் செல்லவேண்டிய இடத்திற்குச் செல் 

இன்றேன். 

உனதுயிரை மாயத்துக்கொள்ளப் போசின்ருயோ ? 

நான் ௮ப்பொழுசே கூமினேனே, நீர்தான் என்னை மணம்புரி 
யேன் என்றீர் பிமகு கான் உயிர்வாழ்வானேன் ?
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or, 

Lo. 

ம், 

Tre 

ம், 

ம, 

மனோமா, நான் கடைசிமுறை சொல்லுகின்றேன் என் சொம் 
படிகள், 

பிராணசராதா, நான் கடைமுறை சொல்லுகின்றேன் என்னை 
மணம்புரியும், 

யோ! அது அசாத்தியம் அசாத்தியம்! 

சரிதான்--நான் வருகின்றேன், (போகப்பார்க்இறாள்.) 

மனோரமா! உன தீர்மானத்தை மாற்றமாட்டாயா? 

நீர் என்னை மணம்புரியமாட்டீரா? 

ஈசனே! ஜகசோ! என்னை இக்கோலமும் காண்பாயா ? 

பிரரணராதா! ஏன் என்பொருட்டு வரு£துசின் நீர்? சான் வருகி 

ன்றேன் விடையளியும், இதுவரையில் உமக்கு கான் செய்தகுற் 

றங்களையெல்லாம் மன்னியும். சான்உமக்கு எவ்வளவோ மனவ 
ருத்ச முண்டாக்கியிருப்பேன் மன்னியும் அதனையும், கீர்சுகமாய் 

வேறுயாரையாவது மணந்து நெம்நாள் உலகில் வாழ்க்தரும், 

அயினும் ஒன்று கூறுகின்றேன், இப்புவியில் என்னிலும் ௮ழ 

இகளை ௮னேகம் பெயரைப் பார்ப்பினும் பார்ப்பீர், புத்திசாலி 

களைப் பார்ப்பினும் பார்ப்பீர், ஆயினும் என்னை விட உம்மீது 

உண்மையான காதல்கொண்ட பெண்ணை மாத்திரம் உமதுயிரு 

ள்ளளவும் காணமாட்டீர் இது சத்தியம்! நான் போய்வருகின் 

மேன்--பிராணநாதா! என்னைப்பற்றி நீர் எப்பொழுதாவது சந் 

தோஷமாயிருக்கும் காலத்தில ஈமக்கு மனோரமாவென்று ஒரு 

முதல்மனைவியிருந்தாளென நினையும்! சான் வருகின்றேன், 

(கொஞ்சம் போறாள்.) 

wer ton! 

பிராணகாதா! | ஒருவரை யொருவர் சட்டி முத்தமிடன்றனர்,] 

மஷஞோமா! மனோரமா! உன்னையே கான் மணம்புரிவேன் ! உன் 
னையே மணம்புரிவேன்! 

மூர்ச்சையாயினார்!-- யோ! 

(தெளிக்து) சண்ணே! கண்ணே! உனஅு காதலின் திறத்சை இது 

வளையிற் சரியாக அதியாமற்போனேன்! ௮தியாமற்போனேன் !
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ம், 

ம், 

௫்கு 

Se 

a5 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 2, 

௮ போனாற்போகட்டும் போனசமாசாரத்தைப்பற்றி இப்பொ 

முது யோடுப்பானேன்? வேறு ஏதாவது பேசுவோம்; இனியா 
வ.து ரான் உம்மைப் பிராணராதா என்றழைக்கலாமா பிராண 
நாதா ? 

சண்ணே! சுகமாயழை உன்னையன்றி வேறுயார் ௮ப்பெயரிட்டு 

எனனை அ௮ழைக்கத்சக்கவா? 

௮ப்பா ! இத்தனைகாலம் பிடித்ததா? | தே த்தமிடுஇறாள்,] 

சுதமாரன் வருகின்றான். கொஞ்ச தூரத்திற்கப் 
பால் ஜேயதேவன் வருகிறான் மனோரமா எழுச் 

திருந்து ஒருபுறமாய்த் தலைகுனிர் துசிற்கிறாள், 
சுர்தரா!--$ மனோமாவின்மீது காதல் சொண்டிருக்கும் விஷ 
யம் முன்னமே ஏன் என்னிடம் சொல்லவில்லை? நாணப்பட்டனை 

யோ? என்னிடம் கூற வெட்சப்படுவானேன்? அல்லது எனக் 

கேதாவது மனவருத்த மிருக்குமென்று எண்ணினையோ ?சுர் 

தரா! என்னை நீ இன்னும் ஈன்௫யலிச்திலை; நான் என் வருத்தப் 

படவேண்டும்? இவ்விஷயம் எனக்குச் சச்தோஷத்தை யன்றோ 

, தீருசின்றது ! மனோரமாவும் உனமீதே காதல்கொண்டிருக்கி 

ன்ருள்போலிருக்கின்றது, மிகவும் சந்தோஷம் ! நீங்களிருவ 
ரும் நீடூழிகாலம் சுகமாய் தம்பதிகளாக வாழ்வீர்களாக! சந் 

தீரா, என்ன இன்னும் ஒருவாறு நிற்கின்றாட? நான் மனப்பூர் 

வமாகச் சொல் ஓகின்றேன், எனக்கு மிகவும் சக்தோஷமாயிருக் 

Geog > கான் எப்பொழுதாவது உன்னிடம் பொய்யுசைக் 

திருக்கன்றேனோ ? உனக்கு வரும் சுபம் எனக்கு வந்தாற்போ 

OF BLED 

(முழர்தாளிட்டி. ௮வன் கைக்குமுத்சமிட்டு) குமாரா | குமாசா | 

உன்னையொத்த உத்தமரை கான் உலகில் எங்கு சாணப்போகின் 
றேன்? நான் உனது ஈண்பனாயிருக்கத் தச்கவனல்லேன் | 

௪ ஏழுக்திரு! முட்டாள் ! உன் புத்து உனக்கிப்பொழுது சுவா 
தீனமாயில்லை, பிறகு உன்னிடம் நான் எல்லாம் Cua eC par, 

அதோபார் பாவம்! உன் வரவை எர்பார்த்து நிற்தின்டுள் போ |. 

சந்சகோஷமாயிரு, இந்த முகத்துடன் ௮வளிடம் போகாதே ! 

சர்தோஷமாய்ப்போ,
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சு, 

சுகு. 

ஜே, 

ae. 

Ge. 

ad). 

ஜெ, 

சுகு. 

றே. 

சுகு, 

ஜே, 

ஈசனே! ஈசனே! 

| மனோ. ரமாவிடம்போக, இருவரும்வெளியே போ௫ருர்கள்.] 

ஆ! இவர்களிருவரையும் ஈசன் ஈருவருக்காக மற்றொருவரைச் 

இருஷ்டித்தான் போலும்! புத்தியிலும் நற்குணத்திலும் ௮ழகிலும் 

இவர்களையொத்த ஸ்திரீ புருஷர்களை நாம் எங்கு காணப்போ 

இன்றோம்! நேடகசாள சுகமாய் வாழ்வார்களாக! என் ஈண்பனுக 

இரத பேறுகிடைத்கதே! நான்செய்த பாக்யெமே பாக்கியம்! 

(அவன் அருடற்போய்) ரூமாரராஜனே | இப்பொழுது என்ன் 

சொல்லுஇன் நீர்? 

ஜெயதேவா! நீ கூறியதுண்மைதான்; நான் உன்னை மறுத்ததற் 
காக மன்னிப்பாய, 

௮ போனாற்போ௫ன்றது இப்பொழுதென்ன செய்ப உத்தே 

இக்கின் நீர் நீர்? 

ஏன் ? உடனெ போய் ஸ்வேத்கேனலு ராஜனிடம் கூறி விவாத 

தீதிற்கு மூயற்சசெய்யச் சொல்லவேண்டிய தான். 

உமக்கு இவ்விவாகம் சம்மதிதகானே? ஈர்? காஷ் தானே? ' 

சந்சேகமென்ன ? என்னையன் ஜியாருச்கு இவ்விவாகம் Hs 
சந்தோஷத்தைக் கொடுக்கப்போனெறது ? நீ கேட்பது என 

EG HTS BOT GAB ved, 

இல்லை, மனோரமாவின்மீது தாமும் காசல்கொண்டிருக்தரே என் 

றுயோடித்தேன் வேறொன்று மில்லை, 

இருக்தாலென்ன? முதலில், சற்று ஒரு வினாடி, ஏதோமாதிரி 
யாகத்தானிருந்தது உடனே என்மனதைத்திருப்பி விட் 
டேன். மனோரமா சுச்தரன்மீது மிகவும் ST SOO ST aL hE 

oor (Ip aT என்பதற்குத் தடையில்லை அப்படியிருக்க கான் அவள் 

மீது காதல்கோண்டென்ன பயன்? அசை ௮க்தகூணமே மற 

தேன், சுந்தானே அவளுக்குத் தக்க கணவன், அவள் ௮வ 

னையே வரித்தது எனக்கு அடக்ககூடாகத மனவெழுச்சியைத் 

தருகின்ற. 
ஆம்--௪.த்தியலதிக்கு மாத்திரம் தான்... 

11
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சுசூ, 

றே, 

#5, 

ஜே. 

சுகு, 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 2, 

ஆ! ஆ! பார்த்சாயா। ஜெயதேவா! இதுவரையில் என்னென்ன 

வோ யோசித்துக்கொண்டிருர்து விட்டேன் சச்தியவதியைப் 

பற்றி மறந்தேன் !--௮வள்சதி என்னவாவது? ௮வள் சுந்தரன் 
மீது மிகுக்தகாகல் கொண்டிருக்கின்றாள் ௮வனையன் றி வேறெ 
ப்புருவனையும் மணம்புரிவதில்லை யென்று பிரதிக்ஞை செய் 
திருக்கின்றாள் விவாகத்துற்கும் நாள் குறிக்கப்பட்டிருக்கின் 

றது! இதென்ன கஷ்டம்? 

௮ம் அதைத்தான் கானும் கேட்கலாமென்று வாயெடுத் 
தேன், இவ்வளவுதாரம் நடக்தபிறகு சுந்தராதித்யர் மனோரமா 

வை மணந்தால் சத்தியவதிக்கு மனவருத்த மெவ்வளகிருச் 

கும்? தன்னுயிரைமாயப்பிலும் மாய்ப்பாள் ; உன்னையேவிவாசகம் 

புரிஇன்றேனெனக் கூறிவிட்...பிறகு வேறொருபெண்ணை விவா 

சஞ்செய்து கொள்ளலாமா? அதுவும் மண காளும் குறிக்கப் 

பட்டிருக்கன்றது, இது நியாயமா? தாமே யோடித்துப்பாரும், 

நியாயம் ௮ல்ல--வாஸ்தவமே--அயினும் காம் என்ன செய்யக் 

கூடும்? சுந்தரலுக்கு சத்தியவதியின்மீதுள்ள காதல் குறைந்து 
. மனோரமாவின் மீதே காதல்சொண்டால், ௮வனை நாம் சத்திய 

வதியை மணம்புரியும்படி. நிர்ப்பந்திப் பதிற்பபனென்ன? அவனு 

க்கும் சுகமிராது ; தன்மீது சாதலில்லாக் கணவனை வரிக்கும் 
அவளுக்குத் தான் என்ன சுகம்? ௮வனுக்கு பனதிலாதிருக் 

கும்பொழுது ah Biter காம் கேட்பதும் தவ.று--அ௮ வள் வர்க 

கதி ராம் என்ன செயயலாம் ? சத்தியவதியைக்குறித்து 
நினைக்கும்பொமுது எனக்கு மிகவும் வருத்தமாகத் தானிருக் 
தின்றது--அயிலும் கான் என்னசெய்வது ? 

சத்தஇியவஇக்கு விஷயங்களிப்படி யிருக்ெறன என்ராவது தெ 

ரிவிக்கவேண்டாமா ? ஈம்மை மணம்புரிய சுந்தராதிச்பர் வரு 

னெருர் வருகன்றார் என்றவள் எதிர்பார்த்திருக்கல் நலமா 

இனி? 
௮து கூடாது உண்மையே! கான் சுந்தரனிடம் சென்று கலந்து 

பேச என்ன செய்யவேண்டுமோ பார்க்கின்?றன--8யோபாவம்! 
இதைக் கேள்விப்பவொளாயின் சத்தியவதி உயிர்விடுனும் விடு 

வாள் !--காம்என்ன செய்யலாம்? [Gum Bap esr, |
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௦. இதான் சரி! இப்படி. காம் நினைக்கும் வண்ணமே மற்றெல்லா 

விஷயங்களும் ஈடந்தேறிவந்தால் எவ்வளவு சுலபமாயிருக்கும்! 

மனோரமாவின் வலையிலகப்பட்ட சுந்தன் சத்தியயதியை இனி 

திதிரும்பியும் பார்க்கப்போன்ற இல்லை; இலேசானவளா இக்தமா 

யக்களளி | நானே ௮வள் மோகவலையில அகப்படப்பார்த் 

தேனே !--குமாரன் சன் தங்கையின்மீது எவ்வளவோ அன்பு 

படைக்தவனாயிலும் சகதியவதியை மணம்புரிய சுந்தரனை நிர்ப் 

பந்திக்கமாட்டான், ஆகவே எப்படியாவது சத்தியவதிக்கு 
எல்லா விஷயங்களையும் கூறி, ௮வள் மனதைத் தேற்றிவருன் 

றேன் என்று தஞ்சைக்கு சான் சென்று, சத்தியவதியின் பன 

தைக்கலைச்து அவளைக்கொண்டு குமாரனைத்தாண்டி, இவர்களி 
ருவர் ஈட்பையும கலைக்கவேண்டும், ௮ முடிக்கால் எல்லாம் 

முடிந்ததுதான்; அன்றியும் இந்த போக்கைகொண்டு சத்தியவ 

இயை நாம் விவாகம்செய்யும் விதத்சைக் தேடவேண்டும்--- ஈரி! 

சுந்தரா| உன்னை இனி கணத்தில் வெல்கின்றேன்! பனோரைமா 
என்னும் வலையாற் கட்டுண்ட உன்னால் என்ன முடியுமினி P 

என்ன சக்திவாய்ந்தும் இதனால் அவனுக்கு ௮வைகளெல் 

லாம் பயன்படாமற்போகீன்றன அல்லவா £ அதற்காகத்தான் 

பெரியோர் 'மோகத்சைமுனி” என்றார்கள், ஜெயதேவா ! இனி 

உனக்கு பயமேயில்லை, சச்தோஷமாம் வேலையை நடத்து | 

[ போகிருன்.] 

மூன்றாம் அங்கம்; 
= 

மதல் காட்சி. 
இடம்;--சத்தியவதியின் அர்தப்புரம், 

காலம்:-- மாலை, 

சத்தியவதி மஞ்சத்தின்மீது சாய்ந் திருக்க கமலினி மெல்ல வி9றிச 
கொண்டிருக்றொள், 

3 அம்மா ! நாங்கள் என்ன சொன்னாலும் உமது செவிக்கேறவி 

ல்லை, ஊணுறக்கமின்றி மூன்; இனங்களாக உலர்ந்து வருக 

ன்.நீர்கள். இன்னுமிரண்டுஇன மிப்படி. பிருப்பீராயின் உமதுயிரு
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க்கு அனிதான், இப்படித்தாம் வருக்துவதிற் பபனென்ன ! 
- வருத்தப்படுவதினுல் ஏதாவது பிரயோஜனழுண்டானால் எவ 

வளவு வேண்டுமென்றாலும் வருந்தலாம், அதொன்றையும் 

- காணோம். அம்மணி, தாம் இப்படி. இருத்தல் நியாயமன்று: இப் 

பொழுதே சொன்னேன். இப்படியே இருந்தால் சீக்ரம் பயித் 

இயம் பிடித்திறச்கலேண்டியது தான் ! ப 

அப்படி சக்ரம் இறந்தால் எவ்வளவு £6C stagaparenr oer 

யிருப்பேன் ! 

இறக்கவேண்டுமென்ு இச்சையிருக்சின்றது ? ௮ப்படிவிருப்ப 

மாயின் இவவளவ கஷ்டப்பட்டி.றப்பானேன் ? சாதற்கு இதை 

விட ௮0ேகம் சுலபமான மார்க்கங்களிருக்கன் றன வே ! 

இன்னும் ஒரு முறை பார்ப்பெனாயின்--சந்தோஷமாய் இறப் 

பேன் ! 

யாரை? சுர்தராஇத்பரையா ? அம்மணி! இந்த பயித்தியம் இன் 
னும் உம்மை விடவில்லையா ? ௮வரைத்தாம் பார்ப்பதில் என்ன 

பிரயோஜனம் இலிமேல் 9? அவர் மறுபடியும் இங்கு இரும்பி 

வரப்போகின்றனரோ ? அங்கும் இய்கும் ௮சையாதபடி.த் தன் 

மோக வலையிற் கட்டிவிட்டனளே ௮வரை அர்த மனோரமா, 

தோழி அ௮ம்மாது சசோமணியை நீ யேன் வெறுக்கன்ராய் 9 

அவள்மீது என்ன தவறு ? லீயோபாபம் ! எனது பெயரையும் 

அவள் கேட்டிருக்கன்றனளோ என்னவோ? அவளை வீணில் 

அஷியாதே, 

௮ம் உண்மைதான். ௮வள் என்ன செய்வாள் பாபம்? மதுரமான 

மாங்கனியை அருர்தவேண்டுமென்று எல்லோருக்கும் தான் 

இச்சையாயிருக்கும், இவரையல்லவோ கோசுவேண்டும், இவரு 

க்கெங்கே போயது புத்தி 2. 

அவரையும தாஷிக்காதே! அவர்தான் என்ன செய்வார் பாவம்? 

465 மனோரமா இறந்த ரூபவதியும் ஈற்குணமுடையவளுமாயி 

ருப்பாள், அகவே என்னைவிட்டு Haven காசல்கொண்டது 

நியாயம்.தா னே 7]
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என்ன நியாயமோ, நீர்தான் மெச்சவேண்டும், உம்மைப்பார் 

க்கிலும் ரூபத்திலும் குணத்திலும் இறந்த பெண்ணை அவர் மூவு 
லகிலும் தேடிக்கண்டுபிடிக்கட்டும், ௮தெல்லாமிருக்சட்டும் ௮ம் 

மணி, உம்மை விவாகஞ் செய்துகொள்வதாகக் கூறிவிட்டு எல் 

லாம் சித்தமானபின் வேரொரு பெண்மீது காதல்கொள்வதா 

வது? அது என்ன காகலோ ? அக்காதல் எனக்குத் தெரியா 

தம்மா! இவ்வளவு அுறிவுள்ளவராயிருந்தும் இரந்த நியாயம் 

அவருக்குச் கெரியாமற்போனதென்ன ! ஸ்திரீகளால் எப்படிப் 
பட்ட ஆடவருடைய FSi Fuss gis Lo or ears gi ovr 

மைதான். ஆயினும் ௮ம்மணி, அவர்தான் உமக்கு வாக்களித் 

BF சென்றாரே, சரியான க்ஷத்திரியாயின் அதன்படி. உம் 

மையே மணம்புரியும்படி. கேட்கின் றதுதானே நீர்? 

௪! அப்படி கான் என்னுயிர் போனாலும் கேட்கமாட்டேன். 

அவருக்கே இருக்கவேண்டியது, இல்லாவிடின் நான் நிர்ப்பக் 

இப்பதிற் பயனென்ன ? இல்லை ௮,சன்படி அவர் இசைந்தாலும் 

என்ன பிரயோஜனம்? அவருக்குத்தான் சச்தோஷமாயிருக்கு 

மோ? எனச்குத்தான் இருப்தியாயிருக்குமோ ? வீணில் ௮ச்த 

மஹனோரமாவும் வருத்தப்படுவாள்; இப்பொழுதாவது அவர்களி 

ருவருமாவது சுகமாயிருகஇன்றார்கள், என்னை மணந்தால் எல் 

லோருக்கும் துக்கம்தான். என்கற என்னவானாலு மாகன் 

றது, என்பிராணகாதர் எங்கிருந்தாலும் சுகமாயிருர்தாற்போ.லு 
மெனக்கு ! 

ஏது ௮ம்மணி? இன்னும் அவர் உமக்குப் பிராணநாதர் 

தானோ ? 

ஆம், நான் சாமளவும் எனக்குப் பிராணகாதர் தான், அவர் 

என்ம்துள்ள காதல் குன் வினுலென்ன * எனக்கவர் மீதுள்ள 

காதல் ௮ணுவளவேலும் சுன்றுமோ? சனவிலும் குன்றுமென 

Tas wie as | . 

உம்மையொத்த ஜ்தரீகளை நான் இவ்வுலல் இதுவரையிற் 
கண்டதில்லை யம்மணி! இன்னம் இவ்வளவு தாரமாயும் 

அவரைப் பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருக்கின் நீர்களே [
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- உமக்கு ௮/வரையன றி 'இவ்வுலஇல் தல்ல புருஷன் - ஒருவரு 

மில்லையோ ? 

௮ம், அவரையன்் மி எனக்கிவ்வுலகில் வே.று புரூஷனே யில்லை, 

சரி ! பிறகு உமதிஷ்டம் ? ஈம்மாலானதைக் கூறிப்பார்க்சலாம் 
அப்புறம் என்ன செய்வது கேளாவிட்டால் 1 

௮து போனாற்போடன்றது, தோழி, மஅரையிலிருந்து எனக் 

கேதாவது நிருபம் வந்திருக்கன் றதா பார், 

சரி! இதஜுடன் .நாறுமுறையாயிற்று, நான் போய் இல்லையெ 

ன்று வந்த. அப்படிப்பட்ட முக்கியமான நிருபம் என்ன ௮ம் 

மணி ௮ 7 உமது பிராணநாதர் எதாவது எழுதுவார் என்று 

எஇர்பார்க்ன் நீரோ? 

தோழி என்னைக் கடிந்துகொள்ளாதே, உனக்கு ரான் கொடுக் 

oF தொர்திசலை மன்னிப்பாய், இன்னும் கொஞ்ச காலம் 

தானே உனக்குக் கஷ்டம் கொடுக்கப்போடின்றேன், ் 

இதோ போய்ப்பார்த்து வருகின்றேன்--இல்லையென்று, 
[போடருள்,] 

ஏன்) இன்னும் பதில் ஒன்றும் வரவில்லை? ஒரு வேளை என்கிரு 

- பம் போய்ச் சேரவில்லையோ ? அ௮ப்படியிராது, எப்படியும் பதி 

லாவது சீக்கிரம் வரும் ௮வராவது வருவார், யோ ! கான் 
அ௮வசை ஒரு முறை கண்ணாசக்காண்பேனாயின் சந்தோஷமாய் 

கமலினி வருகராள், 

அம்மணி, கான் முன்பே கூறியபடி நிருபம் ஒன்றும் வரவில்லை, 
ஜெயதேவர் உம்மை அவசியம் எிக்ரம் பார்க்கவேண்டுமெ 

ன்று கூறி இப்பொழுது வரலாகுமோ என்,று கேட்டு வரச்சொ | 

ன்னார், வெளியிற் காத்திருக்கிறார், 

ஜெயதேவரா? _.இப்பொழுதென்னைப்பார்க்கவேண்டியநிமித் திய 

மென்ன ?--வரச்சொல், [ஈமலினி போகருள்.] இகத ஜெயதே 
வர் என்னவோ எண்ணக்கொண்டிருக்கின்றார், இகனை wren 

௮,சியவேண்டும், இக்க இரண்டு மூன்று இனங்களாக என்மன
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ஜெ, 
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தைச் கலைத்து சான் பிராணகாதர்மீது கோபங்கொளளுமபடி. 

எவ்வளவோ கூறிவந்தார், ஏதோ அவர்மீதில் கெட்ட எண் 

ணம்கொண்டிருக்கனெறாற் போலிருக்கின்றது, அப்படியாயின் 

௮கதை நான் எப்படியும் சீக்கெம் ௮றியவண்டும்-- 

ஜேயதேவன் வருகிறான், 

சாஜகுமாரி ! ஈநமதெண்ணம் கிறைவேறுங் காலம் நெருங்கி 

விட்டது | 

என்ன 9 

வருகின்றது சிங்கம் சண்ணியருகில் ! 

என்ன? 

சுந்தராதித்யர் £ீக்ரெம் இங்கு வரப்போடகின்றார். உம்மைப் 
பார்த்து மன்னிப்புக் கேட்வெருவகாகச் சுகுமாரரிடம் கூறி 

விட்டு கேற்றையதினம் ஒருவரு ம.மியாதபடி மதுரையை விட் 

டுப் புறப்பட்டுவிட்டாராம், இன்னும் கொஞ்சகேரத்திற் கெல் 
லாம் இங்கு வருவாரென்பதற்குச் தடையில்லை கான் இவை 

களையெல்லாம் என தந்த.ரங்க ஆட்களைக்கொண்டு அறிந்தேன், 

அப்படியா 9 சந்தோஷம், அப்பா !-- 

ஏன் உனக்கு சர்தோஷமாயிறருக்கின்றதோ 1 அம் அம் ! 

மறந்தேன் ! ஈமக்குக் கெடுதிசெய்சவர்கள் மீ.து பழிவாங்குவதி 

னும் சர்தோஷகரமான இவ்வுலஇல் ஒன்றுளதோ? உணமை 

கான் உண்மைதான் ! உனக்குச் செய்ததெல்லாம் போதாதெ 

ன்று நேரிற்கண்டு உனது துக்கத்தைக் தாண்டிவிடவும்வேண்டு 

மென்று வருகன்றாம்2பாலிருக்கன்ற து, மன்னிபபுக் கேட்ப 
தாவது ? நனராய் உதைப்பது, பிறகு மன்னிப்பு கேட்டுவிட 
வது 1-- அதிருக்கட்டும் ராஜகுமாரி, இப்பொழுது சாம் என்ன 

செய்யவேண்டும் என்று தோற்றுகின்றதுனக்கு? 

ஈஈன்ன செய்வது 1! 

என்ன செய்வதாவது ? தக்க மரியாதை செய்யவேண்டியது 

தரன் | 

- அப்படியே-செய்வோம்,
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இரண்டு தண்பர்கள்: [அங்கம் - 8, 

- சந்தேகமில்லாமல் ! ௮வர் செய்ததற்கு ௮வ்வளவாவது பஇல் 
செய்யவேண்டாமா? ௮வர் எண்ணப்படி அர்த மஜனோமாவை 
எப்படி விவாகம் செய்துகொள்ளுகின்ராரோ பார்ப்போம்; அவர் 
மறுபடியும் மதுரைக்கெப்படி போடன்றா?சா பார்ப்போம், 

அ தைத்த?க்க--ஈம்மால் எப்படி முடியும் ? 

என்ன, ஒன்று மறியாதவள்போல் பேசுதஇன்முய? நாகாய 
தினம் காலை உயிருடன் இருக்காலல்லவோ, பிறகு மதுரைக்குப் 

போய் மனோரமாவை விவாகம் செய்துகொள்வது 3 

உம்--தக்க ஏற்பாடுகளெல்லாம் செய்துவிட்டீரா ? 

எல்லாம் செய்துவிட்டேன். ஆயினும் உனது உதவியும் கொஞ் 

௪ம் வேண்டியிருக்கின்றது, அவர் வர்தபிறகு எப்படியாவது 

நீதான் பேசி பொற்றாண் மண்டபக்இல் இன் நிரவு நித்திரை 

பண்ணும்படி செய்யவேண்டும். பிறகு பதனைநுகாழிசைக்கு-- 

ஈடக்கவேண்டியது ஈடா துவிர௫ன்ற௮, 

எத்தனை காழிகைக்கு? 

பதினைந்து நாழிகைக்கு, என் அட்களுக்கு காலம் தெரியும், 

ஒருவேளை அவர்கள் தவ.ஜினால் P 

தவறினாலும் பெரிதன்று, நமது பட்டணத்தைச் சுற்றிலும் 

ஆட்களை வைத்திருக்கின்றேன், ௮வர்கள் கையினின்றும் எப் 

படியும் தப்பமாட்டார் இங்கு தப்பினலும், 

இன்னுமவர் வரவில்லையே---எப்பொழுது வருவார்? 

இதோ வரும் சமயமாயிற்று, அகவே ரான் இங்கிருக்கலாகா௮, 
நான் கூறியது ஞாபக மிருக்கட்டும், ஏப்படியாவதவர் அந்த 

மண்டபத்தில் ud shen Sra கிரை செய்யும்படி நீதான் 
செய்யவேண்டும், இதுசான் ஈமக்குப் பழிவாங்க ஈல்லசமயம் 

இது தவறினால் வேறுகிட்டாது, அதவும் தானாக வந்து அப் 

பட்டுக் கொள்ளுகன்றார், ஜாக்தாதை! அவர் இதைப்பற்றி 
ஏதாவது ௮றிர்துவிடப்போ௫ன்மார், பிறகு உன் னுயிருக்கே 

மைதான், சகான்பிறகு வந்து காண்டின்றேன் ; வரும் சமயமா க் ஆ றி @ 
யிற்று, . | போகிருன்.]
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8, சரி! இத்துஷ்டப்பாககன் இவ்வாறுகான் எதோ எண்ணங் 
கொண்டிருக்க ?வண்டு மெனறு முன்பே நரன் நனை 5 தவண்ண 

மே யிற்று, இவனுச்கு நாலும் ஏதா உடன்பட்டிராக்கின் 

மேன் என்றெண்ணியபிருக்கின் றான். இது எனக்கு ஈலமேயா 

Won. இப்பொமுது கான் என்ன செய்வது? ௮வர் வந்த 

வுடன் எல்லாம றுவரிடம் ரொல்லிவிடவா ழ அதிற்பியோஜன 

மில்லை, அவரைக்கண்டால் வெளியிற் காவலிருக்கும் ௮தீ் 

அுஷ்டனது சேவ!கள் எப்படியும் சொன்றுவிவொர்கள், உரு 

பாசிர் செல்லும்படி. செட்ய2வண்டமம்,--௮ ! இது சான் நல்ல 

யோசனை | நான விஎரில் இறப்ப பயனென்ன ? என்பிராண 

நாதரது உயிரைக்காப்பாற்றுவஇல் உயிரை விடுவ? சரி! அதை 

விட எனக்கு வேறு சந்கோவ மென்ன ! இனி அவருக்கு சான் 

இப்.அவியில் கங் கொடபுபபது இது ஒரு மார்க்கக் கானிருக்கின் 

றத. அம் அம்! சுவாமி எப்படியும் என்பது கருணையுள்ள 

வராகத்தானிருக்கின ஞர் !.. 

கமலினி ம௰படியும் வருஇஸரன், 

அம்மா! பர்தரா தப! உம்மைக்காண வருகன்ளுர் 

சரிதான் நீ போ ! | ஈமலினி போகிறாள்.] 

சுநீதராதித்யன் தலைகுனிர்தவண்ணம்4)மல்ல வருஇறுன், 

ராஜகுமாரா--வாரும்--உட காரும்--௨ட்காரும, 

ஹா ! (தர் ஆசனச்திலுட்கார்க் நு சண்ஷணீர் விெருன்.) 

ஏன் வருத்த பன மர £ எனக்காகச் சாம வருத ர்வண்டிய 

தில்லை, நான் கொடுத்து வைத்து ௮வவளவுதான், அவரவர் 

கள் செய்க பூர்வபுண்யவரம். நீர என்னைக் குறித்துச் இதும் 

வருத்.சப்பட வேண்டி ua, இசைக்கூறவே உம்மை கான் 

வரவழைத்தேன், மீர் எனக்கு வாக்கவித் இருக்கதினின்றும் 
விடுவித்தேன் உமமை, நீர இனிமன தில் ஒரு குறை பமின்ி 

௮௫த--பெண் மணியை---மணக து சுசமாப் வாழ்ந்திரும் EOD 

காலம், உம்முடைய மன இல் என்னைபபற்மி ஓரு குறையும் 

வைக்கவேண்டாம். தாம் அப்பெண்மணியின் மீது காதல் 

கொண்டிருக்கும்பொழுனு என்னை விவாகஞ செப்துகொள் 

12
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ச், 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 8. 

ளும்படி நிர்ப்பர்திப்பதிற் பயனென்ன 9 நீர் வாக்களித்துவிட் 
டோமே யென்று ஒரு வேளை விரும்பினாலும்சான் ௮தற்நிசை 
வது நியாயமன்௮, எல்லோருக்கும் வருத்தம் தான் ௮.தனால். 

எப்படியிருந்கபோதிலும் நீர் சுகமாய் இருக்தாற்போது மென 

க்கு. மனோரமா--மிகவும் ஈற்குணமும் செளர்தரியமும் உடை 

யவ ளென்று கேள்விப்பட்டேன் மிகவும் சந்தோஷம், என்னைக் 

குறித்து ஒன்றும் வருந்தாமல் ௮ப்பெண்மணியைச் சக்கரம் 

மணந்து இனி தாம் சுகமாய் வாழலா மென்று சான் நேரில் 
விடையளிப்பதற்ேக உம்மை சான் வரவழைத்தேன், 

[அவள்காலில் விழுந்து] சத்தபவதி! சத்திபவஇ! என்னை மன் 

னிப்பாய் ! மன்னிப்பாய் !-- 

ராஜகுமாரா ! எழுந்திரும் எழுந்திரும் | சாம் என்பாதத்தில் 

வீழ்வது நியாய மன்று, எழுத்திரும், உம்மை மனப்பூர்வமாக 

நான் மன்னித்தேன். நான் எப்பொழுதாவது உம்மிடம் உள் 

ளத்தில் ஒன்றுலைக்து வேறொன்றை மொழிக்திருக்கின் றே£ை 

உம்மை மன்னித்துவிட்டேன், இனி நீர் சுகமாய் ௮ப்பெண் 

மணியை மணந்து நீடுமிகாலம் தம்பதிகளாக வாழ்வீராக, 

சத்தியவதி ! உன்மகிமை யலியாது நான் மதிமோசம் போ 

னேன் இது வரையில், உனக்கென்ன வேண்டு மென்றுலும் 
கேள் தருகின்றேன், என்னுயிரைக்கேள் கருகின் றேன். உன்னை 

விவாகஞ் செய்துசொளளும்படி. கேட்டாலும் அப்படியே செய் 
கின்றேன். 

ராஜகுமாரா ! நீர் வேறொரு பெண்ணின் மீது காதல் சொண்டி 
ருக்கும் பொழுது, உமது சுகத்தையெல்லாம் அழித்து என்னை 

மணம்புரியும்படி சான் என தயிர் உள்ளளவும் கேட்கமாட் 

டேன்: என்னை அவ்வளவு ஈனமாக எண்ணிவிடாதீர், *யினும் 
உம்மை நான் வேண்டிக் கொள்வ தகொன்.றுண்டு. அதன்படி ' 

இத்தட்சணமே செய்கன் நீரா? 

என்னுயிரைக்கேள் சருகன்றேன் ;_- 

அப்படி யொன்று மில்லை, இன்னும் $டாண்டு நீர் சுகமாய் வா 

மும். ஆயினும ரான் உழச்டெப்போகின்ற சட்டனைக்குக் கு.றுக்
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கே ஒரு வார்த்தையும் சொல்லலாகாத, ஒரு காரணமும் கேட் 

கலாகாத, சாஜகுமாசா ௮ப்படிசெய்வீரா!--என் மீது தாம் ஒரு 

கால் பிரியம்வைத்திருகததின் பொருட்டும் சாம்இருவரும் சிறு 

வய.து முகல் ஒன்ராப்வளர்ச்ததின் பொருட்டும் தாம் எனது 

வேண்டு கோளுக்கிசையும்படி கான் கேட்டுக் கொள்ளுன் 

றேன். 

சு. சத்தியவ3! இன்னதென்றுசொல், என் தாய் தந்தையர்மீதாணை, 
௮ப்படி யே செய்கின்றேன் இட்சணம் ! 

௪, அனால் இட்சணம் புறப்பட்டு உமது அரண்மணைக்கு ஒருவரு 

மறியாதபடி சுரங்கச்தின் வழியாகப் போய் இலகாலத்திற்கு 

முன் நீர் நகாபரிசோசனைச்காக அண்டியைபபோல் Care 

திரிப்பிரே அதனைத் தரித்து விரைவில் வாருமிங்கே, பிறகு 

செய்.பவேண்டியதை அப்புறம் கூறுகின்றேன். இப்பொழுது 

காரண மமொன்றும் கேளாகிர், காலம் வரும்பொழு.திவீர், 

அப்படியே! இதா வந்து விட்டேன். | போடறான், ] 

௪. பிராணகாதா | பிராணராதா ! உம்மை மறுபடியும் இர்ச உடை 

யில் கான் எப்பொழுது காணப்போகின்றேன்!--6!ஈரம் இப்பொ 
முது வருக்திக்கொண்டிருக்கக் காலமில்லை க்கரம் நாம் 
எழுதவேண்டிய நிருபத்ைதை எழு திவிட வேண்டும்; | விரைவில் 

ஒரு சிருபம் வரைகிறுள்.] ஆ! இப்பொழூது என் மனம் என்ன 

சந்தோஷமடைந்திருக்கின்றது ! சான் பிறக்தநதின்பயனை இன் 
றே பெறப் போடின றேன் ! கஇரம் வரது விடவொர். 

சுந்தராதித்யன் ஆண்டி வேடத் துடன் மறுபடியும் வருொன், 

ச வாரும். இதா இஃிருபத்தைப்பச்திமாய் வைத்துக்கொள்ளும், 
பிராணராதா ! உமக்கிப்பொழுது ஒரு கட்டகாயிடப் போன் 

றேன் அதற்காக மன்னிச்கவேண்டும்--ஏன் இடுக்இட்டீர் £ நான் 

பிராணராதா என்றும்மை அழைக்கலாகாதோ ? நீர் என்மீது 
ள்ள காதல் குன் பின போதிலும் எனக்கும் மீதுள்ள காதல் 
தன்றவில்லை யென்றறியும், அயினும் பயப்படவேண்டாம் உம் 
மை நான் மணம் புரியும்படி கேட்கவில்லை. கான் சாமளவும் 
நீர்தான் என்பிராணநாதர் என்று ர றவர்தேன், அதிருக்கட் 

டும் காலதாமதன் செய்யலாகாது. நான் சொல்லுகின்றபடி Goa
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சொல், ங் 

நிர் உடனே என்னிட் af.o பெற்று ரபாபனையை விட்டு 

ஒருவரு உமியாதபடி மட ரைபை நோக்கிப் புபப்படவேண்டுபஃ 
ஒன்றும் கேளா என்னை இப்பொ ழது; இ. ௬பச்ரைப்பா/ த 

STO DUG TMi ta PAM IY HI, ஆபிஷம் ஒன்று கேட் 

டுக்கொள்ளுகின் சரன். உமது காதலின் ப தாரோபபடி இதை 
ம்ர் மதுரைபோய்/ சேருமளவும பிரிக்துப் பா oo BN, 

யோ !-- 

உம்--அப்படி சேண்டாம. Qo Da பதினைந்து நாப நிகையான 

ல/ ன ww MESS of tl 4g தி ம பிரித்துப் ரும். 

அப்ப யே, 
ரு ப ச் க 

6! 12) a 3 கொளளும், 
. டட சு ௩ 

சரி--கோம।கின்றநுமு சமரம் விடை 

6 3ய1] (தேம்பி wiclp's’ apeor.) 

பிராணா தா” பன் வரந்றுகின 17 என்னைக்கு பது விசனப் 

Ln Carre ri. Qs pO Gos & op வி "சன மறமில்லை, ௪3 

Cg op con Ba oO Pe. 

௬1 7H ச . ~ * 

ஈசனே! gator l—F i Fuad! oro Se saor worl smwy 
என்ற Casa mnQuy kaa eu ! 

வருந்தாத! சகமாப்பிபாப் வாரும, கான் உமமை மறுபடியும் 

எங்குசகாணவேஷடு?மா அங்கு மிதவும் சர் 2தாஷமாய்க் காண் 

பேன், 

சதிறியவதி ! உலதில் உன்னைபொத்த உத்தமிரளை நான் எங்கு 

காணப் 2பாடின்றேன் ? எனகன்னையுடன் உலகில் உத்தமிகள் 

ஈ௫த்தனர் எனறெண்ணியிரு$சேன், இப்பொழுதுதான் அவ் 
வெண்ணம் தகரான சென்று கண்டேன், உத்தமியே! நான் 

உனக்குர் செய்த பிழைகளை யெல்லாம் மன்னிப்பாய் மன்னிப் 

பாய! 

பிராணகாதா ! ரான் ௮ட்பொழுதே க றநிவிட்டேனே ! நான் 

உமக்கேதாவது தெரிர்தும் தெரியாமலும் பிழையிழைத்திருர் 

தால் மன்னியும்,
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அப்படிய ! அப்படியெ ! நீயாவது பிழைப்பதாவது! 

ஆம் -கேரமாகஇன்றது கீர் புறப்படும் --பிராணறாதா, முடிவில் 

ஷொமாவையே மணம் புரிந்து ஒரு ீவண்டுகோள--றுந்த tp 

அவள் மென்றும் கரதல்ரான்பரது வாழ்வதாக லாக்களியும், 
. . 5 (ம ‘ - . ° 

வேறெப்பெண்ணின் மீதும் ௪ம் சாகல் கொள்ளலாகாூ, 

அப்படி மய ! அப்படிபய | | அவள் கா த்கினைப்பற்றி| சத் தியவதி | 
நான் விடை பெற்றுக் கொள்ளு ன் ! விடைபெற்று 

கொ ளளுகஇன் ே டின் | 

சுசமாப்ப்போப் வாகும்--திர் (Haan சசமாயிருக்கும்பொழுது 

என் ஞாபகம் தமக்ளாக் கொஞ்ரமிருக்கட்மிம், 

உன்னை என்றும் மறவேன் ! எனதுயிர் உள்ளளவும் மறவேன்! 

| கைக்கு முத்தமிடிகிறான், | 

பிீராணநாதா 1 

சண்ணே ! (ஈட்டி யணைத்து. முத்தமிட்டுச் ஈபரேோலென்று உதறிக் 

கொண்டு பித்சம் பிடித்தவன்போல் வெயரியில் ஒடுகிறான். | 

௮ | என்னைப் பொன்ற பரக்கியலதிகளும் இம்ஞமூவுலகத்தில் 

உளசோ! என்பிராணநாதர் என்னைத்தன் சனிவாயால் கண்ணே 

என்றழைத்து காகலுடன் முக்தமிடப்பெ Ho Der. ௮வர் உயிரைக் 

காப்பாற்றும் பொருட்டு என்றுபிறைப் போக்கப் போகின் 

றேன், GH சுவர்க்கம் சென்று என்றும் இணைபிரியாதங்கு 

என்பிராணகாதருடன் வாழ அ௮வர்வரவை எதிர்பார்த்திருக்கப் 

போகின்றேன் ! ச! நான் செய்க பாக்கயெமே பாக்கியம் ! என் 

மனம் இப்பொழுது என்ன சர்மீதாஷமாயிருக்கின்றது ! என் 

னுடல் பூரிப்படைஈ இருககின்றது இனி நான் தாமதஇக்கலா் 

காது, மேல் நடக்க?வண்டிய காரியத்திற்கு அயத்தம் செய்ய 

வேண்டும் விரைவில், இவ்வுலகில் கான் ஒருத்தியே பாக்யெ 

சாலி ! பாக்கயெசாலி ! | போகிறாள்.]
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மூன்றாம் அங்கம், 

  

இரண்டாம் காட்சி. 

இடம்.--பொற்றூண் மண்டபம், காலம் ஈள்ளிருள். 

சத்தியவதி சுக்தராகித்யன் உடையில் வருகிறாள், 

ஆ ! நான் காணத்தையெல்லாம் விட்டு, இந்த ஆண் உடையை 

யணியும்படி. கேரிட்டதே ! அயினும் இதனால் எனக்கு மனவரு 

தீத மொன்றுமில்லை. என் பிராணநாதரின் பொருட்டுகானே 

இதைர்செய்தேன் ! அவர்பொருட்டு கான் என்னசெய்தாலும் 

எனக்கு சந்தோஷமே யொழிய வேறில்லை. அன்றியும் அவர் 

அணிந்த உடை யென்மேனியிற் பரிலவது எனக்குதர் இன்பத் 

தையே தருகின்றது! இனி கான் தாமசம் செய்யலாகாது ! 
கரலம் நெருக்கிவிட்டத !--சான் இம்மண் மீதில் இருக்கவேண் 
டியகாலம் ஆய்விட்டதோ, கான் இறக்கவேண்டியகாலம் நெருங் 

இவிட்டதோ? சிறுவயதில் நான் இறப்பதென்றால் என்னவோ 

வென்று மிகவும் பயந்திருந்தேன், இப்பொழுது இன்லும்சிறி.து 

பொழுதுக்கெல்லாம் கான் உயிர் விடப்போடின்றேன் என ௮,மி 

ந் தம்எனக்கு ஒருபயத்தையும் காணோம் ! ஆயினும் இக்கொலை 

பாதகர்கள் எப்படிக் கெர்ல்லப் போசின்றனரோ எனவே வருத் 

தமாபிருக்கின்றது, ஒருவேளை குக்திக் கொல்லுவார்களோ? 

அல்லது தலையைச் சேஇப்பார்களோ 1 ௮ல்லத--€ீ ! இவைகளை 

யெல்லாம் பற்றி இப்பொழுது யோடுத்தால் என்மனம் கலக் 
கும்; யோசியாதிருத்தலே நலம், இதோ இருக்கும்படியான ஒள 
ஷதிக்தை கான் உட்கொண்ட உடனே மூர்ச்சையாகப் போகின் 

றேன், பிறகு கான் சுவர்க்கத்திலேயே வி.மிக்கப்போகின்றேன், 
கேவலம் மண்ணாகய இவவுடல் பிறகு என்னவாயின் என்ன? 

அம்மட்டும் ஈல்லயுக்திசெய்தோம், இல்லாவிடின் கஷ்டமாய் 

முடிந்திருக்கும், எனக்கிவ்வளவுயுக்தி யெங்கிருச்து வக்தசென்று 
எனக்கே யோடுக்குமிடத்து ஆச்சரிய மாயிருக்கன்றது, வேளை 

க்கு எல்லாம் வரும் ! இல்லாவிடின் எல்லாம்வல்ல இந்த ஜெய 

தேனையே ஏமாற்று ம்படியான சக்தி எனக்கெங்கிருந்த வந்தத]
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ச், 

பதினைக்து காழிகையாம் சமயமாயிற்று, கொலையாளிகள் வந்து 

விடப்போடனெருர்கள், [சயனித்து.] காலம் நெருங்கிவிட்டது. 

௮ம்மட்டும் ஈமது தாய் தந்தையர் ஈமக்கு முன் இறச்தது ஈல 
மாயிற்று. அவர்களிப்பொழுது இருக்திருப்பாசாயின், நான் 
இறந்ததைக் காண்பாராயின் என்ன வருந்துவார்கள் 1-6 யோ ! 

அண்ணன் சுகுமாரன் வருந்துவான் ! இதைக்கேள்விப்பட்ட 

வுடன் அவனுக்குச் தேறுதல் சொல்லும்படி என்பிராணகாத 

ருக்கு எழுதியிருக்கன்றேனல்லவா ? என்ன தேறுதல் சொன்ன 

போதிலும் உடன் பிறந்த பக்தம் விடா, என்பிராணராத2ரா 

என்னை மறக்கமாட்டார், இப்பொழுதாவது கான் ௮வர் மீது 

கொண்டிருக்கும் காதலின் திறத்தையறிவார், சான் அவர் 
பொருட்டு என்னுபிறை விடுின்றேன், மனோமா இதைவிட 

அவருக்கென்ன செய்யப்போகின்றாள் பார்ப்போம், நேரமாய் 

விட்டது கேமாய்விட்டது ! ஈசனைதியானித்தவண்ணம் உறங்கி 

விடவேண்டும், ஈசனே ! ஜகதிசா! இதோ நான் என்பிராண 

நாதர் பொருட்டு உயிர் விடுகின்றேன், எப்படியாவது இப்புவி 

யில் ௮வரைத்திமை யணுகாதபடி காத்து ௮வரை என்னுடன் 

சுவர்க்கத்திலே சேர்ப்பீர் ! பிராணராதா ! பிராணகாதா [.... 

| மருந்தைப்புசிச்து மயக்கமாய் விழுகிறாள்.] 

  

மூன்றாம் அங்கம், 

மூன்றும் காட்சி. 

இடம்.--பொற்றூண் மண்டபம், காலம்.--நடுகிச, 
சத்தியவ இ கொலையாளிகளால் கொல்லப்பட்டு படுக்கைமீ து இடக்கிறாள், 

சுந்தராதித்யன் தலைவிரிகோலமாய் ௮.இிகவேகத் துடன் 
அறைக்குட் பி.ரவேடக்கன்றான். 

சத்தியவத ! சத்தியவதி ! | தீபத்தையேற்றி சத்தியவதியின் உடலைப் 
பார்த்து, ஸ்தம்பித்தவனாய் அப்படியே சீழேவிழுகிருன், பிறகு சற்று 

பொறுத்து எழுந்திருக்கிறான், ] சான்தான் கொன்றேன் | சான்தான்
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கொன்றேன் சத்தியவதியை | சர்சேகம்ல்லை என்பொருட்டே 
இறர்தாள் | கான்கான் கொன்றேன் | என்ன, என்புத்தி சுவா 

இனமில்லாதிருக்கின் கே! என் தலையில் ஏதோ பளுவாயிருக் 

கின்றது | ஏன் என்னால் ௮ழமூடியவில்லை? பேசவுமுடியவில்லை ? 

எனக்கு என்ன பயித்தியம் பிடிக்கும்போலிருக்கின்றதே ! ச 

ஈம மனதைச் ஈவாதினப் படுத்தவேண்டும்-- இப்பொழுது 

நான் என்ன செய்வ? இறப்பதா சீ இயவறியுடன் ? நானே 

கொன்றேன்---இறக்கலாகாதூ, பழிவாங்கவேண்டும் முன்பு !-- 
இல்லாவிடின் -ஜெயதேவன் !--அ௮ இருக்கட்டும் என்ன என்ம 

னம் இப்படி ரபலிக்கன்றது?--ரான் இங்கிருக்கலாகாது! விடை 

பெற்றுப்போவோம், சத்தியவதி, கான் போய் வருகின் றேன் !-- 
ஓ ! இறந்துவிட்டாயோ 7--ரான்தானே கொன்றேன் ?--நான் 

முன் பழிவாங்கிவிட்டு பிறகு இறாது உன்னிடம் வருகின் 

றேன்-- 9! ஈமது மனதை ஒருவழி நிறுத்தவேண்டும் இல்லா 

விடின் பயித்தியம் பிடித்துப்போம் | | பியோதத்திற்கு முத்தமிடு 

கிறான்.) 8! கொன்றபாதகன் முத்த மிரிவகாவது | ஆயினும் 

நீ என்னை மன்னிக்காய் / [கைக்கு முத்தமிட்டு விரலிலிருந்த மோக 

ரச்சை எடுத்துக்கொண்டு, | ச.த்தியவ3 ! சத்தியவதி !-- 

விளக்கை யவிச்துவிட்டு வெளியில் 

வெறி பிடித்தவன்போல் தடுகிருன் ,] 

சற்று பொறுச்து ஜேயதேவன் மற்றொருபுறமாக மெல்ல வருகிறான், 

ஜே. அந்தராஇக்ப ராஜனே ! சுந்தராஇத்ய ராஜனே ! உம்மிடம் ஒரு 

முக்கயெமான விஷயம் கூறவேண்டும் எழுச் இரும், சற்று எழுச் 

இரும், உமது நித்திரையைக் கலைப்பதற்காக மன்னிச்கவேண் 

டும்--என்னபதில் ஒன்றையும் காணோம்! அறை இருள் கூம்ச் 

இருக்கன்றது விளக்கை யேற்றுவோம்! சப் திமொான்றையும் 

காணோம்! [சத்தியவதி அருகற் செற்று] சமி! இனி சர்கம் 

வேண்டியதில்லை ! ஜெயதேவா! நீ சுகமாய் வாழலாம் இனி, 

ஒழிந்தான் உன் ஜன்மதீதுவேஷி சுந்தரன் ! ௮ப்பா ! இனி சான் 

கவலையற்றுறங்குவன் |! இனி எனது எண்ணங்களெல்லாம் 

கைகூடினாற் போலத்தான் !--சந்தரா ! இப்பொழுகென்ன 
சொல்லுகின்றாய் ? இப்பொழுது எங்கேபோயனு உன்புத்தியும் 

யுக்தியும் புகழும், வீரமும், கர்வமும், வல்லமையும், எண்ணங்
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களும் எல்லாம்? இனியாவது ஒப்புக்கொள்ளுவாயா உன்னை 

விட நான் மேலானவன் என்று? உன் வணங்காமுடி. இனியாவது 

வணங்குமா எனக்கு ? | மேடியைச் காலால் உசைச்துதி தள்ள ௮௮ 

சிழேவிழ சத்தியவதி யெனக் காண்கிறான்.] ௮ ! இதென்ன 1--ஈத் 

இயவதி ! நன்ராய்ப்பார்ப்போம் ! சந்? தகமில்லை, யோ ! தப்பி 

னன் சுந்தரன் ! சத்தியவஇ ஈம்மை எமாற்மி உண்மை யெல்லாம் 

அறிக் து அவனைக் காப்பாற்றும்பொருட்டி தன்னுயிரை விடுத 

இருக்கின்றாள் ! 6 யோ ! என்ன மதிமோரம் போனோம் ! இன் 

ெருமுறை பார்ப்போம், சம்2 ககமில்லை சதீ்யவஇசான்! ௮வன 

துடையை பணிர் இருக்கின்றாள் ! கொலையாளிகள் இவளை சுர் 

கரனென வெண்ஷரிக் கொன்று சென் மிருக்கின்உ௦னர் ! இர்ந் 

தது ஈமறு வேலை! ஜெயகேவா ! ஜெயதேவா ! அ௮மிந்காய் அழி 

ந்தாய் நீ! ௮! என்ன மிிமாரம் போனேன் | அுடருக்கட்டும் 

இக்த சத்யவதியின் குணத்தை என்னென்றுசெரல்வது? அவன் 

மனேசமாவை மணம்புரியப் போகின்றானென ௮.ிர்தும் அவன் 

பொருட்டு கன் னுபிரைக்கொடுத்து அவனைக் காப்பாற்றியிருக் 

கன்றாளே ! இப்படி. நமக்கொருவரும் அகப்படமாட்டேன் என் 

கிசர்களே ! Bur! கான் எல்லாம் இர்க் தூவிட்டது என சாண் 

ணி இறுமாந் இருக்கும் எமபத்துல் எல்லாம் அடியுடன் அழிந் 

eee! தீர்ந்தது! இனி கான் என்ன டிரய்வது?--இறப்பதார நா 

னம் சகீதியவதியுடன்! 8 ! பயித்யெக்காரரகள் இறப்பார்கள் ! 

மடைபுத்தி ! உயிருள்ளளவும் தைரியத்தைக் சைவிடலாகாது ! 

இட்பொழுஅம் ஒன்றும் கெட்டுப்பே £கவில்லை--௪த்தியவதி சுந்த 

ரனைக்கொன்றாள் என்று கூறு வதற்குப்பதிலாக சுந்தரன் சத்தி 

யவதியைக் கொன்றான் எனமாற்றிவிட வேண்டியதொன்றே ! 

இன்.னும் ஒன்றும் கெட்டுப்போகவில்லை, சுந்தான் ௩மத பட் 

டணத்து எல்லையைத் தாண்டிப்போயிருக்க மாட்டான், இன் 

னும் நமது அட்களிடம் எப்படியாவது தேடிக் கண்டுபிடிக்கும் 

படி உடனே உத்இரவளிக்கவேண்டும். ஒருவேளை மாறுவே 

டம் பூண்டு சென்கிருப்பான், ஒரு க்ஷணமும் சான் Gui ss 

மாக்கலாகா௫, வருவது வாட்டும் ! கானாவத அதைரியப்படுவ 
தாவது | | | விரைர் துபோ கிறான், ] 

18
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மூன்றாம் அங்கம், 

நான்காம் காட்சி, 

இடம்.--சாவிரிப்பட்டினச் சமுக்திரக்கரையோரம். 

காலம்,--காலை, 

சுநீதராதித்யன் வருகிறான், 

ரி! என்ன மூடயோசனை பண்ணிய வண்ணமிருந்தோம் இக்த 

இரண்டு இனங்களாக ! ஈசன் நமக்களித்க உயிரை காலம் வரு 

முன் விடுவ பேதமையாகும். ஏதும் சக்தியற்றவனன்ரோ 

அவ்வா வெறுத்து உயிர்விடுதல் வேண்டும்? அன்றியும் 
நான் இப்பொழுது இறப்பேனாயின் சத்தியவதியின் மரணத் 

திற்குக் காரணமாயிருக்க அப்பாதகன் ஜெயகேவன் பழி 

லாங்ஈப்படாது இருமார்தல்லவோ செல்வாள், 8! எது எப் 

படி இருந்தபோதிலும் மனோமாவின் பொருட்டும், சுகுமாரன் 
பொருட்டுமாவது கான் உயிர்வாழமவேண்டும், Our urine | 
சானி௰றப்2பஞயின் ஒரு ப:பநுமறியாக மனோமாவும் உயிர் 

விடுவாள், சத்தியவதியின் மரணம் ஒன்றுபோது மெனதயிர் 

க்கு ! இன்னென்றும் சேண்டுமோ? வேண்டாம் வேண்டாம்! 

௮ ! கான் எங்கேயோகாணோமேன்௮ இக்க இரண்டு மன்று 

தினங்களாக மனோசமா என்ன வருர்தியிருப்பாள் பாபம்! 

நான் சக்ரம் திரும்பி மதுரைக்குப் போகவேண்டும், ஆயி 

னும் தங்கையைப் பறிகொடுத்த அந்த சுகுமாசனை எப்படிப் 
பார்ப்பது என்று சாணமாயிருக்கின்றது. மிகவும் வருத்தப் 

பட்டிருப்பான், 8! காம் அருகிலிருந்து அ௮வலுக்குக் சேறு 

தல் கூறாது வாளா கழித்தோமே காட்களை ! சே! இவ்விரண்டு 

இனங்களும் சத்தியவதியைச்குறித்து வருந்திக்கொண்டிருச் 

தீதில் எனக்கொன்றும் தோன்றாமற்போயது, இறந்துபோக 
Gesu sD hh சவனுக்கு என்ன தோற்றப்போதின்ற த?உண்மை 
தான்--போன துபோகட்டும் இனிகான் பழையபடி சுந்தராஇத்ய 

ஞகைவேண்டும், இப்பொழுது கான் என்ன செய்வது ? மதூ 

ைக்ருப்போய் மனோரமாவைக் கண்டு, சுகுமாரனுக்குத் தேறு
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தல்கூஜி பிறகு ஜெயதேலனைத் தக்கபடி தண்டிக்கவேண் 

டும், --௮ ! எங்கே போயது என்புத்தி? 2 6 8 4 ஜெபதேவன் 

இரகு இரண்டு இனங்களும் சும்மாசகவா இருந்திருப்பான் ? 

இவவளவு grit நாமேயமியாகபடி. யுக்தி செய்தவன், எப் 

படியும் இப்படி தெய்வாகினக்தால் ஈடற்றுவிட்டபிறகு, சத் 

தியவதியை நான்தான் கொன்றதாசவல்லவோ எல்லோரு 

ம.கியும்படி செய்திருப்பான் ! சரி | நான் இரண்டு நாளாய் 

ஒருவர் கண்ணிலும்படாவண்ணம் Qa@ ane gs si அவனுக்கு 

மிகவும் உபயோகப்பட்டிருச்கும், கொலைசெய்த நெஞ்சமுடை 

யவன் ௮ஞ்ட ஒளித்திருக்கனரானென எல்லோரும் ஈம்பும்படிச் 

செய்திருப்பான், என் பகைவனாயினும் அவன் இறந்த புத்தி 

கூர்மையுடையவன் என்று கான் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டிய 

தே! மேயோ! இச்ிறர்த யுக்தியையும் புத்தியையும் ஈல்ல 
வழியில் உபயோகிக்கக் கற்கலாகாகா? அ௮.இருக்கட்டும் கான் 
விணில் காலங்கழிச்சது போதும்; இப்பொழுது ஈம்மீதவன் 

பழிபோட அவனுக்கு சங்கதிகள் மிகவும் பக்குவமாயே 

அமைந்திருக்கினறன என்பதற்குச் தடையில்லை, இந்த சந்த 

ர்ப்பத்தையும் ௮வன் நழகவீட்டிருக்கமாட்டான், எப்படியிரு 

ப்பினும் மணோமாவும் சுகுமாரனும் அவ்வாறு கொஞ்சம 

லும் எண்ணியிருக்க மாட்டார்கள், ஆயினும் இவன் போதனை 

யினால் ஏதுஎப்படியாயிருக்கன்றதோ இதுவரையில்! 8! இவன் 

சன்மார்ச்ச வழியிற் கிரும்புவனல்லன் என்று அப்பொழுதே 

நான் கொன்று விட்டிருப்பேன், இச்த சுகுமாரன் வேண்டி 

னானே என விட்டுவிட்டேன், மனிதன் எவ்வளவு பலசாலியா 

னபோதிலும் உலகத்திற்கு அஞ்சி யொடுங்க வேண்டிவருகன் 
ற, இரச ஜெய? தவனுக்கு நான் பயர்துவிட்டேனா? ௮தொ 

ன்றுமில்லை, கூடிய சக்கரம் இவனை அடியுடன் ௮டக்கவேண் 

டியது தான், மதுரைக்குப் போவோம் உடனே---இவ்வுடை 

யுடன் போவதா மனோரமா வெதிரில் $--யரரோ மூவர் இவ் 

வழிகோக்கி வருகின்றனர் £ நித்யானந்தன், தேவாதன், சூர 

சேனன் | இவர்கள் பேடுக்கொணி டிங்கு வருவானேன் ? கேட் 

போம் மறைந்திருந்து, எ?தாவிசேஷம் இருக்கவேண்டும், 

| மதைர் த/கொள்ளுகி௫ுன்- |
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ஞூ, 
நி, 

தே, 

or 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 8, 

தேவரதன், கரசேனன், நீத்யாநந்தன் வருகிறார்கள், 

பிறகு முடிவில் நாம் என்ன செய்வ? 

௮வர்சளை யெல்லாம் கொன்.றுவிடவேண்டும். 

சற்று பொறுமையா நீர்| கொன்றுவி__வேண்டுமபென்று வா 

யால் கூறிவிட்டால் ஆய்விட்டதா 1 முதலில் இவரை---சுற2ரா 

இிதயரைக் கண்டுபிடிக்கலேண்டுபே, 

ஆம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். 

எப்படி கண்டுபிடிப்பது ? அதல்லவோ கஷ்டமாய்முடிக்த து ! 

வர் எங்கேயோகாமணோமே ! ஒருவேளை இக்த ஜெயதேவன் 

அவருக்கும் எங்காவது வழிவைத்து விட்டானே என்னவோ? 

௮ப்படியிராது, அயினும் அவர் காணாஇருப்பானேன் ? இகத 

ஜெ:பதேவன்தான் சத்தியவதியைக் கொன்விருக்க வேண்டும் 

சந்தேகமில்லை, அயிலும் எப்படியோ, ஒருவேளை-- 

சத்தியவநியை சுந்தராதிதய! கொன்றார் என்று எவன் கூறி 

னபோதிலும் அவன் தலையை வெட்டி யெ.மிவேன் | ப 

அடடா | நான் ஒரு யோசனைக்குச் சொன்னேனையா ! ஜெய 

தேவன் கூறினால் ௮தை நான் ஈம்பிவிட்டே.றா என்ன ? 

எ தற்கும் கூறலாகாது என்னெதிரில் ! 

அதிருக்கட்டுமையா, ஈமக்குள் ஒருவருடன் ஒருவர் சச்சர 
லிட்டுக்கொண்டிருப்பதற்கா இங்குவர்கோம்?இப்பொழுது காம் 

என்ன செய்வது யோடிப்போமையா. ஈமது பக்க மிருப்பவ 

ரெல்லாம் நாம் மூவர்தான் பதிறயுயிரவசோ ஜெயகேவனுக்கு 

டன்படாவிட்டாலும், சுந்தராதித்யரைக் காணாுமையால், இன்ன 
செய்வதென்றதியாது தகைத்து நிற்கின்றனர். கான்கான் அவர் 

களுக்கென்ன சொல்லக்கூடும் ? யோ! சுந்தராதித்யர் வெளி 

வந்து ஒரு வார்த்தை கூறினும் போதும், இரத ஜெயதேவ 

னுக்கு இவ்வளவு பலமிப்பொழுது இருந்தும் ஒருகை பார்த்து 

வீடலாம், சுகுமாரராஜனாவது ஈமதுபக்க மிருர்சாலும் பெரி 

கல்ல ; அவரும் எப்படியொ அந்த ஜெயதேவன் பேச்ரைக் 

கேட்டை 

[திடீரென்று அவர்கள் முன்வந்து, | என்ன | என்ன! சுகுமாசனா ? 

மூவரும் சுந்தராஇக்யர் |
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சு. தேவரதா! என்ன கூிஞய் ? சுகுமாரனா ஜெயதேவன் வார்த் 

ஸையைக்கேட்டு ஈடச்கிள்ுனென்றுப் > நிங்கள் பேசியதை 

பெல்லாம் கேட்டறிர்தேன் ; இதைமாக்திரம் சொல் எனக்கு, 

தே, ௮ம். 

ச. சுகுமாரன் 7 சுகுமாரன் 9 

தே, ம், 

௯. உன் மீதாணைப்படி 1 

தே, ஆம், 

சு, சூரசேனா? மித்யாறற்தா ? 

இருவரும் ஆம், 
சு, ஆம்! தேவரதா! நான் மதுரையைவிட்டுப் புறப்பட்டதன் 

பின் ஈடந்த விருத்காம் தங்களை டுபல்லாம் சுருக்கமாயும் முக் 

தியமான விஷயங்களில் ஒன்றும் வீடாமலும் கூ,று, 

தே, மறுகாள் ஜெயதேவர் மிகுந்த அவசரத்துடன் , அஅரைக்குவர்து 

ஒருவரிடமும் ஒன்றுங்கூறாது சுகுமார ராஜனைத் இடிரென்று 

அழைத்துச்ளென்றார் ௪6 ஞ்சைக்கு, பிறகு அன்ப க சன்ன நடத்த 

தோ த௮ுமியோம், மறுகாள் சதோமெங்கும் நீர் மைமாவை 

மணக்கவேண்டி சத்தெயவதிபைக் கொன்றுவிட்டதாகவும் அத 

ன்பொருட்டு எங்கேயோ மறைந்து திரிகன்றதாகவும், உம்மைக் 

சண்டுபிடித்து உமது கலையைக்கொண்டு வருபவர்களுக்கு லட் 

சம் பொன்னும் உறையூர் அரசில் பாதியும் கொடுப்பதாகவும் 

பறைசாரற்றப்பட்டது ; இது யார் உத்தரவின்ம். து. என்று காங் 

கள் மெல்ல விசாரிக்க ஜெயகேவருடைய தெனக்கண்ட. ிந் 
தோம் ; யினும் பறையென்னவோ சுகுமாரரின்பேரில் தான் 

சாற்றப்பட்டத. 

சு, சுகமர்ரன் எங்கு இருக்கின்றான் இப்பொழுது ? 

தே, மதுரையிற்றன் இருக்கின்றார்போலும், நான் ௮வரைக்காண 

வேண்டுமென்று எவ்வளவோ பிரயத்தனப்பட்டேன் ; கங்கை 

யிறந்த துக்கத்தினால் ல காலம்வரையில் ஒருவரையும் பார் 

க்கமாட்டாரென்று ஜெபதேவர் தடுத்துவிட்டார், எல்லாம் ௮வ 
சிட்டது சட்டமாயிருக்கின்றது மதுரையிலும் தஞ்சையிலும் 

இப்பொழுது,
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தே 

ச, 

தே, 

தே, 

சு, 

தே, 

தே, 

ள், 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 8, 

மஜஷனேோரைமாவைப்பற்றி என்ன சமாசாரம்? 

அதைக்கூற மறந்ேன் ! மனோமாதான் உம்மைச் சத்தியவதி 
யைக்கொல்ல ஏவிவிட்டகாகக்கூறி அந்த ராஜகுமாரியையும் 

ஸ்2வககேது ராஜனையும் இறையிலிட்டிருக்கன்றனர் ஜெயதே 
வா, 

ஆ ! மதுரை நாட்டார் சும்மா இருக்கார்களா? 

அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் பாபம் ! உமது தலைகாணாஇருக் 

கவே மு.றியடி*்சப்பட்ட சேோரசைனியங்களெல்லாம் இதுதான் 

சமயமென்று ஜெபதேவரைக் கூடிவிட்டனர், பாண்டிப சைனி 
யங்களல்லாம் தலைவன் இன்மி இன்னது செய்வதென்று 

யாது இகைத்து நிற்கின்றன ! 

நமது சைனியங்கள் எப்படி. யிருக்கின்றன ? 

பெரும்பாலும் சுகுமா£ ராஜன் பக்கமே இருக்கின் றன , 

ஜெபதேவன் பட்சமா 9--சுருமாரன் பட்சமா ? 

எல்லாம் ஒன்றுதானே எப்படிகூ வினாலென்ன 3 

௮/தருக்கட்டும் பதினாயிரவர் செய்தியென்ன? 

ஜெயதேவர் பதினாயிரவரைத் தன் பக்சம் சேரும்படி எவ்வ 

ளவோ கெஞ்சியும், உருட்டியும் பார்த்தார், அதற்கெல்லாம் 

௮/வர்கள் உடன்படாவிட்டாலும் உம்மைக்காணுது அவர்கள் 

இன்ன செய்வதென்றதியாது கலங்கிரிற்கின்றனர். ஜெயதே 

வரை அடக்கவேண்டுமென்௮ நான் அவர்களுக்கு எவ்வள 

வோ கூறியும் முதலில் உம்மைக்கண்டுபிடிக்க வேண்டுமென்று 

ஒரேபிடிவாதமாய் இருக்கின்றனர். எது எப்படியிருக்குமோ 
வென்று யுத்தான்னதராய் இக்காவிரிப்பட்டினச்இல் பாசறை 

யில் தங்கியிருக்கன்றனர், அம்மட்டும் தெய்வாதின த்தால் சாங் 

கள் உம்மைச் கண்டுபிடித்தோம், இனி பாசறைக்குத்தாம் வர 

வேண்டியதுதான் பிறகு உமது கட்டளை எல்லாம், 

ஜெ.பதேவனைக் கொல்லவேண்டும், 

நித்யாகர்தா ! ௮ஞ்சாதே அப்படியே செய்வோம் €க்கிரச்இல், 

சூரசேனா! உன்னை சான் மறவேன் ஆபச்காலத்திலும் ஈன்றி
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தே, 

தே. 

மறவாதிருக்காய் ! உன் குணத்தை முற்றிலும் இன்றேயறிக் 
தேன் ! தேவரதா ! உன்னை கான் புகழவேண்டுமோ ? 

வேண்டியதில்லை. நீர் உடனே பாசறைக்குவாரும்); இன்னும் ஓர் 
இனத்தில் இர்த ஜெயகேவரது வல்லமையை sro 906) 

றேன் ! இனி எனக்கொருபயமுமில்லை. 

சூரசேனா ! உன்மன இல் இப்பொழுதென்ன யோடத்திருக்கறாயெ 

னத்தெரியுப், இம்மோதிரம் யாருடையது தெரியூமல்லவா ] 

௮ம். சத்தியவதி சேவியுடைய து, 

இத என்கையில் எப்படிவச்கது ? சத்தியவஇியை கான் கொன் 

அதானே இருக்கவேண்டும் ? 

கான் ஈம்பமாட்டேன். 

சத்தியவஇயை நீர் கொன்றதாக யாராவறு என்னெிரில் கூதி 

னால் ௮வர்கள் தலையை வெட்டியெதிவேன், 

அ ஹா 1[--நானேகூ வினால்? 

உமது கலையைவெட்டி. யெபிவேன் ! 

கெட்டிக்கார! தேவாசா ! ஞூேனா ! நிச்யாநந்தா | உங்தள் 

நூவருக்கும் நான் ஒரு சமாசாரம் கூறவேண்டி௰ கென்கடமை, 

என்னைப்பாருங்கள், என் தாய்தர்தையர் மீதாணைப்படி சத்திய 

வ௫ியைக்கொன்றவன் கான் ௮ன்று ! அவவள வே உமக்கு ரான் 
இப்பொழு கூறக்கூடும் ; பிறகு சாலம் வரும்பொழுது மற்ற 

விஷயங்களை யஜீவீர், 

இதை எங்களுக்குக் கூறவும்வேண்டு ம்மா? 

அப்படியல்ல உங்களுக்கு மனதில் எங்கு ஸ்ரீஹத்தி செய்தவ 

னுக்கு கவுன்றோமோ வென்று, கிஞசித்தேனும் சந்தேகமிருக் 

சப்போகன்ற தெனச்கூறினேன் மற்ிிருன்றுமில்லை 

ஐயனே ! நான் அவ்வாறுதான் சற்று முன்பாக சந்தே௫த்தேன் 
என்னை மன்னிக்க வேண்டும், 

இப்பொழுது சந்தேடிக்கின்ருயோ ? 

இல்லை இல்லை, என்னுயிர் மீதாணைப்படி இல்லை !



சுகு, 

ஜெ. 

சுகு, 

GR. 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 4, 

ரூரசேனா, எழுந்திரு உன்னை சான் றிய ௮றிய உன்னிடம் 

௮இக ஈற்குணத்ைையே கண்டுவருசின் றேன், ப 

வாரும் நேரமாகின்றது பாசறைக்குப்போவோம், உம்மைக்க 

ண்டவுடன் மாரிகாலத்துச் சூரியனைக் சுண்டதுபோல் பதியிர 

வரும் மிகவும் சந்தோஷப்பவொர்கள், வாரும், நாளையதினம் 

இக்கேரத்திக்கு ஜெயதேவரும் சுருமாரசாஜனும் எங்கிருக்கி 

ன்ரார்களோ பார்க்கவேண்டும், 

தேவரதா ! சுகுமாரன்மீது நீ வீணில் சந்சேகம்சொண்டிருக் 

இன்ராய், வளை அறியாப் ரி! இடில் ஜெயசேவனது சூது 

ஏதேதோ இருக்கின்றது, அவன் ஒருகாலும் என்மீது வ௫்இருக் 

இற இந்த ௮வதாமை ஈம்பியிருக்கமாட்டான், இது கொஞ்சம் 

யோசிக்கவேண்டிய விஷயம், வாருங்கள் சாம் போவோம், 

முதலில் இவ்வாடையைக் களைந்துவிட்டு வேறு பூணவேண்டும், 

௮ப்படியே செய்கேன், வா நித்பாகநதா, | போகிருர்கள், | 

நான்காம் அங்கம். 

மூதல் காட்டி. 

இடம்--- இிண்கெல் ௮ருஇல் இரபாசறை, 

காலம்--பகல். 

ஜெய? தவா | சுந்தரன் இவ்வாறு பதில் அனுப்பியிருப்பான் 
என்று ந நம்புகின்றாயா? ஒருவேளை பதில் கொண்டு வக்௪ 

சேகவன் பொய்யுரைத்திருக்தால் ? 

ஐயனே, மரணகாயப்பட்டு இன்னம் சி.து பொழுதில் இறக் 
சுப் போடின்றவன் ஏன் பொய்யுரைக்கவேண்டும் ஈம்மிடம் ? 

சுக்தரனுக்குப் பயித்தியந்தான் பிடி த்திருக்கவேண்டும், 

அம் அப்படித்தான் இருக்கவேண்டு மென்று நான் முன் 

னமே நினைத்தேன் ! இல்லாவிடின் சுத்தவிரனாகிய அவர், தூத
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சுகு, 

௦௯. 

கு 

CR, 

ஓ ad 

ஜே, 

oS 

ஜே. 

ந் 

னாக சமாதான நிருபம் கொண்டுவக்தவனை, தர்மசாஸ்தி 

ரங்கள் கூறுவதை யெல்லாம் மறந்து, மரண காயிப்படுத்தி ௮னு 

ப்பியதமன்,மி, கன் பழப சிரேகத்தை யெல்லாம் விட்டு, உம் 

மை யிறந்த பின் கான் பார்ப்பதாகச்சேதி சொலலியலுப்புவா 

சோ? ஐயனே! ஸ்ரீ ஹத்தி செய்பவர்களுக்குர் சம்பவிக்கும் 

கதிசளில் இது ஒன்றென பெரியோர் இயம்பக் கேட்டிருக்கின் 

றேன் நான், 

கந்தா ! சுந்தரா! -ஜெயகேவா, யுத்கஞ் செய்வது தானோ 

இனி ? வேறு வழியில்லையோ ? 

இருந்தாற் சொல்லும், எனக்கு வேறுவ;றி பொன்றும் புலப்பட 

வில்லை, ஈம்மாலியன்றவளவு சமாகானமாகப் பார்திதொம், ௭.௧ 

ந்குமவர் உடன்படாவிட்டால் இனிபார் குற்றம் ? அதுவும் பழி 

௮வர் மீஇருக்கிறது, 
ஜெயதேவா ! உன்மீதாணைப்படி சொல்; யுத்தத்திற்குப் போதல் 

தவிர வேறு மார்க்க மொன்று மில்லையா 3 

என்மீதாணைப்படி வேறு வழியில்லை. சுகுமாரரே, இர்தயுக்தத் 

தைகத்தவிர்க்க வேண்டுமென்று நான் எவ்வளவு பிரயாசை 

யெடுச்துக் கொண்டேன் என்று உமக்சே தெரியும், 

சுந்தரன் முன்னின்று யுத்தம் புரிய ௮ரம்பித்தால் ௮வனை வெ 

ல்ல யாரால் முடியும்? 

பழய சுந்தரர் என்று இப்பொழுது ஈம்பா£ர். பயித்தியம் பிடித் 

திருக்கன்ற அவரால் இப்பொழுது என்னமுடடியும் ? நீர் ஒன் 

றும் அஞ்சவேண்டாம், 

ராம் ஜெபிப்போம் என்று கான் நினைம்கவில்லை,--எது எப்படி 

யிருந்திபோதிலும் ஜெய?தவா, கெய்வாடீனத்தால் சுந்தரன் 
: ர் i ் 7 Fon 4 ம் ் ர நமது சைனிய௰கள் கையிலகப்படின் அவனுக்கு ஒரு நீங்கும் 

இழைக்கலாகாது என்று கட்டனாயிட்டாயா ? 

௮ம், ௮வரை எப்படியாவது அப்படியே பிடிர்துவரவேண்டு 

'மென்௮ கட்டனசையிட்டிருக்கின்றேன், என்ன நேர்ர்தபோதிலும் 

அவருடைய ரோமகத்திற்கும் சிறிது னி கேரிடாவண்ணம் பார் 

தீ௮அக்கொளளும்படி உத்திரவு செய்திருக்கின்றேன். சுகுமாரரே, 
14
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சுகு, 

ஜே. 

க்கு 

ஜே, 

ச்கு 
CR. 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 4, 

உமது ஈற்குணத்தை நான் என்னென்று வியப்பேன் |! உமது 

சிர,த்சைக்' கொண்டு வருபவலுக்கு லட்சம் பொன் தருவதாக 
அவர் பறைசாந்றியிருக்க, ௮வர் பொருட்டு நாம் இன்னும் எவ 

வளவு பரிவுடையவராய் அவருபிைக்சாப்பாற்ற முயலுகின் நீர் 

ஒருவேளை நீர் யுத்தத்தில் ௮கப்பட்டால் ௮வர் சேவர்சள் உம் 

மை விடிவார்களென்று நினை க்கின்றிசோ P 

சொன்றுவிடட்டும், அப்படி யிறக்தாலும் பெரிதல்ல, கான் இப் 

பொழுது இருக்கும் மனநிலையினின்றும் தப்பி.-ஜெயதேவா, 

உன்னையொன்று வேண்டிக் செட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் செய் 
தின்றாயா? 8 மிருந்த புத்திசாலி, உன்னாலாகாத கொன்றுமில்லை. 
என்ன சொல்லும்? 

ஜெபதேவா, நாளையதினம் யுத்தம் ஆரம்பிக்கு முன்பாக நான் 

சுந்தரனை கேரில் ஒருமுறை காணும்படி. ஏதாவது யத்தனம் 

செய்வாயா ? அப்படிச் செய்வையாடில் இந்தயுத்கம் எல்லாவற் 

றையும் கான் நிறு த்திவிகென்றேன், இதை மாத்திரம் எப்படியா 

வ செய், என் அரசில் பாஇிதருகின் றன், 

ஐயனே ! உமக்கு கான் இன்னும் என்ன சொல்லப் போகின் 

றேன் ? உலஇல் அசாத்தியமானகாரியத்தைச் கேட்டால் என்ன 

சொல்வது? என்னுயிரைச் கேளும் தருகின்றேன், இறு அசாத் 

இயம், 

நானாகப்போய்ப் பார்க்கின்ற தா? 

யையோ |! இதென்ன மூடச்சனம்! உமது தலையைக்கண்ட 

வுடன் ௮வது சேவர்கள் வெட்டிக் கொண்டுபோய் விடுவார்க 

ளே ! நீர் எப்படி. ௮வரது பசைறைக்குப் போகப் போகின்றீர் ? 

வேண்டாம் கான் சொல்வகைக் கேளும், இச்த தேவாகன் 

சூரசேனன் பதினாயிரவர் இவர்களெல்லாம் அவருக்குதவியாக 

இருச்சின்றவரையில் ௮வர் நாம் கூறும்படியான எதற்கும் 

உடன்படமாட்டார். இந்தயுத்தத்தில் காம் இவர்களை யெல்லாம் - 

அடக்கி விடு?வோமாயின் பலம் குன் ஜியபின் இங்கமும் காயின் 

சினேகத்தைக் தேடுமென்று வழிக்கு வர்துவிடுவார், பிறகு தா 

ஞை உம்மிடம் வந்து மன்னிப்புக் கேட்பார், தான் செய்க தெல் 

லாம் தவறென்று ஒப்புக்கொண்டு, கான் சொன்னேனே 

பாரும்,
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hh, 

Cx 

சுந்தரா | சுந்தரா ! இப்படியும் வருமென்று கான்கனவிலும் 
நினைத்தவனல்லவே !--ஜெயதேவா, இதெல்லாம் நினைவுகானே 

கனவல்லவே ? 

லீயனே ! மிகவும் மனத்திளர்வடைந்திருக்கின் நீர்; இப்பொ 

முது உடனே மென்று உமதக்தரங்கமான அறையில் உறங்கும் 

சற்று, மிசவும் ஜாக்ரெதையாக உம்மைக்காக்கும் பொருட்டு 
சேவகர்களை நியமித்திருக்கின்றேன் அங்கு, ஒன்றும் ௮ஞ்சா 
இர செவகா ! ஜாக்ரெதையாக அழைக்றுச் செல், [ஒரு சேவ 

கன் வச்து சுகுமாரனை உள்ளே அழைத்துச் செல்கிறான் ] யோ 

பாவம் ! சுருமாரா ! உன் வறுத்த மெல்லாம் ரீக்செம் ஒழிவாய் 

நி மிகுந்த நற்குணமுடையவன், அகவே இப்பாழ் உலகில் இருக் 

கத்தக்கவனல்லன்,௪வர்க்கமே உனக்குத்தக்க இருப்பிடம் ரக B 

ரம் அங்கு செல்லாய் !--ரரி இதுவரையிலும் ஈம.து சூதெல் 

லாம் சரிப்பட்டே லந்த, இனி யென்ன செய்வதென்று யோ 

ஈப்போம், எல்லாம் ௪ரிதான்--சக்கரன்சைனியக்கள் எவ்வளவு 

என்று காம் நனவ்ருாயமிவதற்கில்லையே: தெய்வாதீனத்தால் 

நம] கையில் அப்பட்ட இந்தரு்ரனனும் எவவளவ பயமு 

௮ுத்தியம் ஒன்றும் ரொல்கின்றானில்லை-ஜெயிப்பதாக FG 

மாரனிடம் விரைவிற் » 9B Cur Sgro, Qarere; உப 
பலம் எனக்கிருர்தும் அந்த சிங்கக்துடன் போர்புரிவ தென் 

ரூல் பாதி பிராணனுடன் சான் அரம்பிக்கவேண்டி. வருகின் 

றது, அவனது படைகளை எப்படி அமைத்திருக்கின்ருனென 

அிதாலும் ஈலம், அதுவும் ஒன்றும் தெரியவில்லை,-- 

நான்குசேவகர்கள் காரசேனனையும் தந 

நாதனையும் இருப்புச்சங்கிலிகளால் கட் 

டூயவண்ணம் அழைத்துவருகின் றனர், 

ஜெயதேவராஜனே ! தாம் அக்கியாபித்தப்படி ராம்கள் சால்வரு 
மாக எவ்வளவோ வதைத்துப் பார்த்தோம் உயிர் ஒன்றைகதான் 

மிகுச்தினோம் ஐயினும் இப்பாதகன் வாயைத்திறகச்கமாட்டேன் 

என்கிறான். 

நான் ஜோஸ்யம் பார்த்9தன் | வாயைத்திறக்க மாட்டார், விட்டு 

விடவேண்டியதுதான்.
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சூரசேனா ! ஆயின் உன்னைக் கொல்லும்படி கட்டளை பிடவேண் 

டியது தான்.--உன்னைக்கடைசிமுறை கேட்கின் £றன், உன்உயி 
ரை யேன் விணில் போக்கக்கொள்ளுகன்றுய் ? உன்னை இவ 
வூருக்குச் ற்றரசனாக்குகின் றேன், கூறிவிடு சுந்தரன் படைத் 

தொகை யென்ன? அவைகளை அவன் நாகாயதினம் யுத்தத்திற்கு 

எவ்வாறமைத்திருக்கின்றான் ? சொல்லிவிடு, உன்னுயிர் விட 

இஷ்டமோ ? அல்லது 

அமாம் ௮ரசே ! சனி எட்டாவது வீட்டி.லாயிற்றே ! 

என்னிஷ்டத்தைக் கூறவா > 

GO syed ! குருபதிஜோம் விட்டிலிரு க்சின்றார், 

ஸ் !--நீ சொல், ௮கன்பம. செய்கின்றேன் சான் கேட்டகைமாத் 

திரம் கூறிவிடு உனக்கென்ன வேண்டுமென்றாலும் நான் தரு 

கின்றேன். குருகாதா ! $ பேசாமலிரு, 

அல்ல யா! புதன் மூன்றாம் விட்டிலிருந்கால் ரான் என்ன செ: 

ய்வது! ? 

உன்னைக் கொல்லவேண்டும் | 

கேட்டீர்களா? உங்களுக்கு எட்டாவு விட்டிலே சனி ! 

என்னையா 7--அ ஹு கொல்வது தானே? 

கொன்றுவீடுங்கள், ஜோஸ்யம் தப்புமா? 

நான் கொல்லாவிட்டாலும் உன்னைக்கொல்ல பதினயிசம் பெயர் 

காச்துக்கொண்டிருக்கின்ருர்கள் பயப்படாதே ! 

௮வர் ஏன் பயப்படுகின்றார் 1 ஜன்மத்திலே ராகு சாகவேண்டி. 

யது தானே, பயப்படுவானேன் 1 

குரா | பேசாமலிக? ன்?” உறங்க tk oe : குருராதா சாமலிரு?, என்? உங்கள டைய சுந்தராஇத்ய 
Borst இம்மர் இல்லையோ 7 

அவருக்கு ஜோஸ்யம் தெரியுமா ? 

௮ வர் பேடியாயெ உன்னைக் கொல்லமாட்டார், 

அவருக்கு ஜோஸ்யம் தெரியாது அஸல், 

சரி ! அனால் நி சீக்கரம் இறக்க வேண்டியதுதான்,
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இல்லை! எப்படி. சொல்லுங்கள்--ஜன்மத்தில் குருவாயிற்றே இவ 

ருக்கு; இவர் எப்படி. சாவது] 
ட ச் ச ௪ . ° a 

சந்கோஷம் ! அறல் உடனே கொன்று விடும்படி கட்டளை 

யி பாபி; இன்னும் வதைச்சக்கொல்லாகே, 
mes ® . ப a ௩ . 

நங்கள் பயப்படா ரகளையா ! புதன் முன்று-- 

சூரளேனா ! கேவலம் அந்த சுக்தராஇத்பன் பொருட்டு நீயேன் 

உமர் இழக்கவேண்டும், ? 

உன்னுடன் இருந்து அரசாளுவதைவிட அவர் பொருட்டு உயிர் 

விடிவு மேலாரும் ! 

புதன் மர இர்ருந்கால் இன்னும் மேலாகும், 

ப்படி. ௮வன் சன்ன உங்களுக்கு வாரிக்கொடுச்து விடுவது ? 

அமாமையா கரு கொடுக்கருர், சுக்கிரன் பதினொன்று-- 

கொடுக்கவேண்டுமோ ? ௮வர் குணமொன்றே போதும். 

சனி லீர்திலிருந்காலும் போதும், 

சத்தியவஇியைக் கொன்ற குணம் ! அவன் குணத்தைக் சேட் 

பாமனைன் | 

ச! பேசாதே! எஈத்தியவஇயைக் கொன்றவன் நீதான் ; கான் 

சத்திய செய்வேன் ! போதும் பாபி! அவரது பெயரை நீ 
வாயால் உர்சரிக்கவும் தச்சகவனல்லன், உன் ருணமெர்கே அவர் 

குணமெங்கே ! இதிலொன்றில் தெரி.பவில்லையா ? aes gi 

நிருபம் கொண்டெர்த தூதனை, அ௮6மிருபத்தில் தனனை எவ்வ 

ளவோ தாஷித்திருக்ச போதிலும், தாகனாபிற்றே யென்று 

எவ்வளவோ மரியாதை செய்து, அற்தட்சணமே கொன்று 
விடவேண்டுமென்று அரவாயிச் தச்சன் படைகளைத் தடுத்து தா 

னே அவனுக்குக் துணையாய் எல்லைவரையிம் கொண்டுவந்து 

விட்டார் ௮ந்தரிமான்! நியோசுகுமாரராஜனுக்கு ௮வர் எழுதிய 

சிருபத்ரைப் பிரித்துப் பார்த்து விட்டு, அதைக் கொண்டு வந்த 

நாதனாகிய என்னை தரமசாஸ்ரெத்தையும் பாராது வதைத்துக் 

கொல்கன்றுாய் ! இன்னும் என்ன பேதம் வேண்டும்? E | 

8 ஒரு க்ஷத்திரியனா 1--
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கு. உங்கள் ஈட்சதீ்தரமென்ன சொல் ஓ.ங்கள் சொல்லிவீடுகின்றேன் 

ஜெ 

ப், 

ப் 

௬௩ த்இரியனா அல்லவா என்று, 

உம் ! உன்னை இதற்குள் கொன்று விடலாகாது ! இன்னும் 

வதைத்துக்கொல்லவேண்டும். ௮டே ! இவனை ௮ந்த மேற்குச் 

சிறையில் ுடைத்து வைபுங்கள், இதோ கான் வருகின்றேன், 

ஜெபதேலா ! நீ இறக்கும்பொழுது என்னை நினைத்துக்கொள் ! 

| சேலசர்கள் ௮வனை அழைர்துச் செல்சன்றனர். | 

இவனுக்கு இலவளவு மன உறுதி எப்படி வர்தது ? 

சுக்ர தஇசையங்கே | 

குருசாதா ! போ ! (குருசாதன் போகிறான்.) கக சுந்தானிடம் 

செல்பவர்களுக்கெல்லாம் ௮வன் தன்னிடமுள்ள உறுதியைப் 

புகட்டிவிகென்றான், இப்படிப்பட்ட பதினயிரம் பெயர் உதவி 

யைப்பெற்ற அச்துஷ்டனை கான் எத்தனைகோடி சைனியம் 

பெற்றாலும் எப்படி ஜெயிக்கப்போடிறேன் ! --நாகாயதினம் 

எல்லாம் தெரிந் துவீடுகின்றது, இப்பொழுது நாம் போய் ஈமது 

சைனிபங்களை பெல்லாம் ீத்திரம் எச்சரித்து விட்டு சாளை 

காலை புத்தசன்னசமாகும்படி சொல்லவேண்டும். இப்பொழு. 

தான் எல்லோரும் ௮லுஅதுப் போஜனம் செய்து கொண்டிருக் 

கின்றார்கள்போலிரறுக்கின்றது, காமும் போய் சீக்கிரம் போஜ 

னம் முடித்துக்கொள்ளவேண்டும், 

ஒரு படைவீரன் தடி. வருகிறான், 

எதிரிகள் வச்துவிட்டார்கள் | எதிரிகள் வந்து விட்டார்கள் | 

அதோ வந்துவிட்டார்கள் ! (வெளியில் யுத்த கோஷம்) 

ஜெ, ௮! ௮ ! அப்படியா ! 
| விரைஈ து படைவீரனுடன் 

வெளியிற் போடுறான், ]
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தே. 

தே, 

5 ௦ ௦ 
நான்காம் அங்கம், 

இரண்டாம் காட்சி, 

இடம். --மதுனா அருகில் Ws Foor, 

காலம்.--சாயக்காலம், 

ஜெயதேவன் சைனிய௰ங்கள் நான்கு புறமும் ஓடுகின்றன. ஒரு 

புறமாக தேவரதன் பஇிஞயிரவருட் சிலருடன் ஜெயகோஷத் 
துடன் வருகிறான் ; மற்றொருபுறமாக சுந்தராதீத்யன் சில 

சோழ சைனியங்களுடன் வருகிறான். 

ஜெய | ஜெய! மகாராஜா ! ஜெயித்துவிட்டோம்! ஜெயித்து விட் 

டோம் |! ஜெயதேவசது சைனியங்கள் அடியுடன் முறியடிக் 

கப்பட்டு எங்கும் ஓடுதின்றன, 

அதிருக்கட்டும், சுகுமாரன் எங்கே? யாராவது பார்த்தீர்களா ? 

அவர் எங்கேயோகாஹணோேம், ஜெயதேவப்பாககனையும் காணோம் 

இரண்டு பெயரும் எங்கேயோ ஐடி.ப்போய் விட்டாற்போலிருக் 

நின்றது, 

தகேவரதா! அவர்களை எப்படியாவது நாம் தேடிக் கண்டுபிடி 

வேண்டும் விரைவில் ! தேவாகா | சேவுகர்களே! ஞாபக மீருக் 

கட்டும், சுகுமாரனுடைய மேனியில் ஒரு ரோமத்திற்கு அனி 

நேரிட்ட போதிலும் சானிறச்தபடியென்று எண்ணுங்கள். எப் 

படியாவது தேடிக் கண்டுப்டிக்கவேண்டும், அப்படிக் கண்டு 

பிடித்து ௮வனை த் இங்கின் மி என்னிடம் கொண்டுவருபவனுக்கு 

லட்சம்பொன் தீருவேன், எங்கும் சுற்றிப் பாருங்கள், 

[தேவரசன் ரில சைனியக்க 

ளுடன் போரான். | 

சுகுமாரன் சாசாரண போர்வீ.ரனுடையில் 

பதினாயிரவருட்சிலரால் துரத்சப்பட்டு ஓடி. வருகிறான். 

யோ ! இனிச் கப்பலழியில்லை ! நான்கு புறமும் சூழ்ந் தனரே ! 

| சுந்தரா | சுந்தரா ! என்று 
கூவிய வண்ணம் காயப் 

பட்டுக்€ழேவிழுகரொன்.]
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தே, 

ச், 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 4, 
6 

இதோ வர்துவிட்டேன் ! குமாசா | (தன் போர்விரர்களை அடித் 

துத்திள்ளி) நில்லுங்கள் | ல்லுங்கள் ] (சுகுமாரன் வீழ்ந்து இடக் 

கும் இடம்போம்) குமாரா! குமாரா | (அவனை வாரி எடுத்து) கழுதை 

களே ! கான் அவ்வளவு கூலியும் சுகுமாரனைக் கொல்லப்பார்ச் 

தீர்களே | யோ மூர்ர்சையானை ! அப்படியே அரை 

யாது சுகுமாரனைத்தோளமீது எடுத்துப் பாசறைக்கு வாருங்கள்] 

தேவரதன் ஓடி. வருகிறான், 

லீயனே ! பட்டணத்தில் மனோரமாவை அடைத்திருக்கும் 

சிறைக்குத் இியிட்டுவிட்டு எங்கேயோ தடி.ப்போய் விட்டான் 

ஜெயதேவன் ! அதோ பேற்றி யெமிகின்றது ! இன்னும் அரை 
நாழிகையிற் சாம்பலாக வேண்டியதுதான் எல்லாம் ! நாம் எப் 

படிப்போய்க் காப்பாற்றப்போகின்றோம் ? 

ஆ 1 ஆ !-2தவரதா ! ஈருமாரனைப் பாரறைக் சுப்படியே எடுத் 

தச்செல் 1-நித்யாரர்தா |] வா என் பின்பாக |] மனோரமா | 

மனோரமா ! 
| விரைந்தோடுகிறான் ; நித்யா 

னந்தன் பின் அடர்கிறான் 

சேவாசன், படைவீரர் ரகு 

மாரனை எடுத்துச் செல்கன் 

றனர், | 

  

நான்காம் அங்கம். 

  

நூன்மும் காட்சி. 

இடம்.--றைச்சாலை, காலம்.--இரவு. 

மஜோமா இரும்புச் சங்கிலிகளால் கட்டப்பட்டு முக வண்ணம் 

நிற்இுருள் , 

யோ ! நான் எதற்கென்றமுலேன் 9 என் பிதாவின் விதி 
யைக் குறித்தமுவெனே 1? என் பாழுங் கதியைக் குறிக்குழு 

வேனோ ? என் பிராண நாதரின் சதியைக் குித்தழூவேனோ P 
என் பதியைக்குறித்தமுவேனோ 1? இப்படி ஒன்மின்மேலொன் 

ரூய் எல்லாம் ஏககாலத்தில் வந்து கேரவேண்டுமா 1 அன்மியும்
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இக்க ஒவ்வொரு விஷயக்திலும் ஏ2தா சூது நடந்திருக்கின்ற 

செனக் தோன்றுகன்றதெனக் ௩; பிகா வயோதிகர் தான், ஆயி 

mb gat ஒரு காரணமுமின் ௮ இடீரென்று இறக்கவேண் 

டிய காரணமென்ன? அ௮ம்மட்டும் ௮வர் இறஈத க நலம், இல்லா 

விடின் சன்னரசை (பும் என்னையும் தன இருகண்ணெனப் பாவித் 

இருந்தவர் அாசும் போய், நானும் இச்கதிக்காளானதைக் கண் 

டிருப்பாராயின் என்னமனம் வருக்தியிருப்பரசா! வியோ! என்னை 

இச்சிறையி லடைத்த பாதகர்கள் இறந்து ஈடக்கும் என் பிதா 

வின் சவ தருகில் ௮ழதுகொண் டிருக்தகையும் கருதாது ஈவு 

இரக்கமின்றி என்னை இங்கு கொணர்ச்து அடைத்துர் ரென் 

றனசே ! சுகுமாரராஜன் ஈ௩ம்மைர் இறையிலிடும்படி இவ் 

வாறு கட்டளையிட்டிருப்பாரேர? அவர் மிகுந்த நற்குணயுடைய 

வராயிற்றே, என் பிராணகாதரும் அவரைப்பற்றி புகழ்ச் துபேடு 

யிருக்கெனளார், தான் என்மீது காதல் கொண்டிருந்தும், தீன் 

கேயனும் கானும் ஒருவர்மீ2தொருவர் காதல் கொண்டிருப்பதை 

யிச்சவுடன் முசமலரர்யெடன் எம்மைச் கம்பஇகளாக நெடு 
நரள் வாமும்படு, YP iat gb Oru gs புண்ணிய புருஷன் இவ 

வாறு தகப்பனைப் பறிகொடு$ச என்னைம், இறையிலி 

டக் கட்டனையிட்டிருப்பாரா? ஒருவேளை கானவர்ம்து காதீல் 

கொளளாததன்பொருட்டு பொறுமைகொண்டு சான்னை வருத்த 

எண்ணின2ரா9 அ௮ல்ல௪-- யா ! அதை நிகைக்கவும் என் 

னெஞ்சம் திமாறுகின்றதே !--ஒரு2வளை ஜெயமேவர் நேம் 

றையதினம் இங்கு ஈம்மிடம்வந்து கூறியபடி தன் தங்கை யிற 

ந்ததின்பொருட்டு என்மீது கோபங்கொண்டு இவ்வாறு என் 

னைச் சிறைபிலிட்டு என்பதியையும் அரசையு* கசைக்கொண்ட 

னோ? 63யோ ! இதைப்பற்றி நினைத்தால் எங்கு எனக்குப் 

பயித்திபம் பிடித்.துப்பபோகின்ற?தா என்று இந்த இரண்டுதின 

ங்களாக கான் இதைப்பற்றி கருதாதிருப்பதற்கு எவ்வளவோ 

முயன்றும் என் மனதைவிட்டு இவ்விஷயம் அ௮அகலமாட்டேனெ 

னஇஏன்றதே ! வேறு எதைம்னைக்க வாரம்பித்தாலும் இதுவே 

சக்கரம் யொபக த்திற்கு வர்துவிடுகின்்றத!-- ! நாம் வீணில் 

வருத்தப்படாத, இதைக்குறித்து சற்று தீர்க்காலோசனை 

செய்துபார்க்க வெண்டும், ஈமது பிராணசாதர் சுகுமாரசாஜனு 
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டைய தங்கைபாகிய ஈத்திபவதியின்மீதஐு சாதல்கொண்டிருக்து 
ப ௩ ர் ௪ ௩ ௪ உ ௪ 

joa, Barri Ori poston gs திர்மானித்திருக்த.ஐு உண் 

மை யாயிருக்திருக்குமா ? இருக்கலாம். என்னிடம் தான் கா 

தல்கொண்டிருக்தும் என்னை விவாகஞ் செய்துகொள்வது 

அரா த்தியமெனக்கூறியது அர்த சத்திபவஇக்கு வாக்களித் 

தருந்ததின் பொருட்டா யிருக்கலாம், அயினும் ஈம்மைக் சண்ட 

பின் ஈம்ம்சே ௮ளர் உண்மையான காதல் கொண்டார் என்பத 

ற்குர் சக்ெகமில்லை, எசை ரான் அமியாவிட்டாலும் அதை 

நான் நன்றாய் அறிவேன், ௮பினும் சத்தியவதியை ௮தன்பொ 

ருட்டுக்கொல்வானேன் 3-- யோ! என் பிராணநராதர் ஒரு 

சாலும் அவ்வாறு ரெய்திருக்கமாட்டார் ! கற்குண2மே உருவெ 

டுத்த ௮வசோ ஸ்ரீஹத் இச்குடன்படுவார் ! அதுவும் உறங்கும் 

பொழுது கொல்வாரோ ! ஒருகாலுமிசாது ஒருகசாலுமிராது |\— 

அபினும்--ஆயினும்.6ீயோ | நினைக்கவும் HOG FLD WHT 

என்கின்றதே !--அயினும் ஜெ.ப3தவர் கூறியபடி அக்க சத் 

இயவதிக்கு வாக்களித்திருந்ததினின்றும் தப்பித்துக்கொள்ள 

அம்மாகை ஒரு?வலா--ஈசனே ! ஈசனே ! அப்படியிராது 

இராது!- சத்தியவதியின்மிது தாம் முன்பு காதல்கொண்டி 

ருர்ததும் அப்பெண்ணைக் தாம் விவாகம்செய்துகொள்ள வாக் 

களித்திருந்த விஷயம் இதையெல்லாம்பற் J நமக்கு ஒருவ: 

ர்த்தையும் அவர் கூறவில்லை2ய | அன்மியும் இடீரென்று அன் 

றையதினம் என்னிடமும் கூருது மதுரையை விட்டு$சென் 

றனர் ! இவ்விஷயங்களையெல்லாம் நோக்குமிடத்து சந்தேகத்த 

ற்கிடங்கொடுக்கின்றனவே ! சந்தேகத்திற் இடங்கொடுக்கின்ற 

னவே!-- 81! பஜோரமா !நீ யேன் /|த்தியற்றவளைப்போல் 
வீணில் சந்தேகங்கொண்டு தூச்இக்கின்றாய் ! இது தவறு !-. 

Hid 66? SGN AO உத்தம புருஷனை ௮வ?ரா உடன்டுிவார் 

பெண்சொலைர்கு 9 ஒருகாலும் உடன்படார், இதல் எதொ. 

சூதிருக்கின்றது | ஜெயதேவன் ஏ3தா பொய்யுசைத்திருக்க 
வேண்டும் என்னி:_ம். என்பிராணரா தரை கேரிற்கண்டு கேட் 

டால் எல்லாம் விளங்கக்; மிவிடுவார் என்பதற்குச் கடையி 

வலை. என்ன மதியில்லாதவள் நான்! வீணில் அவர்மீது 

சக்ம்ககங்கொண்டேன, பிராணமாகா | பிராஸ்நாதா ! மன்னி 
t
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yb !— உீமியோ இர்சிறைபினின்றும் நான் எ.ப்பொழு 3 வெளி 
பிற்போகப்போடின்மேன் 683பா! கான் எப்பொழுது என் 

பிராணகாதரை உல் காணாக் காணப்போாகின்றேன்? gw! Qe 

சிறையிலிருக்காலும் என் பிராணநாதர் என்னுடன் இருப்பா 
ராயின் நான் எவ்வளவு சந்தே முளி வள mite V8 பன் 1 

ஒருமுறை பார்த்தால் போதுமவரை, மான் பார்ப் பஷாின் 
1.4 mh 8 என்னை இப்பொழுது வாட்டும் சம்ேகங்களெல்லாம் மிங்கி 
ச : ) . 

விடும், கேரிற்கேட்டால் என்னிடம் பொய்யுரையாழு எல்லாம் 
ட ச ப ச் ம் n ட்ட oy . . . விளங்கச் சொல்லிவீடுவார்- ஜெயதேவர் ர் அதத் 

தியவஇயில 2மாஇமருதம் அவர் கரத்தில் இருக்சின்றதோ இல் 

லையயோ எவ்று அிர்லுகொள் வேன்.---6) ய ! ௮ வர் சத்திய 

வதியைக் கொன்மிருக்கமாட்டாம். கொன்மிருக்கமாட்டார் | 

௮ ! என் பிராணநாதரை எப்பொழுது காணப்போசன் லேனே ! 
எப்பொழுது என் மனகைவாட்டும் சர்தேகமெல்லாம் மீங்க 

, அவருடன் சர் ?தாஷமா யிருகாப் 2பாகின்2றனோ !-- யோ | 

இச்சிறைர்சாலையினின்றும் தப்பி வெளியிற்செல்ல ஒருமார்க்க 

மும் புலப்பாடாஇிருக்கின்றகே ! எத்தனை. காலம் நான் 
இதில் கழிக்கவேண்டுடென்் று என் தலையில் எழு தயிருக்கிஷ் 

தோ! 62! இப்பாஈுகர்கள் ஏன் ராஜ்பத்தை எடுத்துக் 

கொள்வதை யார் வண்ட! மென்் நதுர் என்னை வெளியில்விட்டு 

என் ரான தசைப் பார்க்றாம்படிம் செய்தாற் போதுமே 

பெனக்கு ! ௮! இன்னும் இரண்டு நாள் அுவரைப்பாரரது இர் 

இறையிலேயே அடைபட்டியிருக்க 2 2 ay ao iy. வந்தால் என் உயிர் 

போகவேண்டியதுதான் !--மிராணராகா 1! பிராணசாதா | 

நான் இங்கு வருந்தியயுகன்றேனே ! நிர் எங்கிருக்இன் றீ 

சோ இப்பொழுது? இங்குவர்ென்னை இசசிறையினின்றும் 
விடுவிக்க லாகாசா ? யோ ! இதென்ன கூச்சல்? ஆ] 

தென்புறமாக தீபற்றி வருகின்றதே ! சிக்செத்தில் அத்த இச் 
இறைச்சாலையையும். தூத் தவிடுமே ! ௮ ! கான் என்ன செய் 

யம்மீபாகின்றேன் | என்ன மெய்யப்போசின்றேன் ! நானிங் 
கேயே இறக்கவேண்டியது தானோ | இதோ இயானது விரை 

வில் பற்றி வருகின்றது | வருகின்றது ! பிராணநாதா | பிராண 

நாதா ! நான் உம்மை ஒருமுறையேனும் காணாது இப்படியே
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இறக்களெண்டி வந்ததே! வர்த25 ! இகோ தீபற்றிகிட்டது 

இரனற்ையையும் | பம்.மிலிட் லு! பிராணராதா ! பிசாணகாகா! 

நான் இறக்க றன் ! இறக்கன்றேன் ! உம்மை நான் மறுபடி 

யும் எந்த ஜன்மத்தில் காணப்போ௫ன்றே னோ ! ப்ராணகாதா! 

பிராணசாதா ! [ 8ழேலிழுஇறாள்.] 

GEIS we விரைந்து வருகிறான். 

உச் . அ கட ௩ { ச ச் * * 

மமனாரமா ! மஞெரமா ! எங்கருக்கின்றாய் ! எங்கிருக்கின்றாய்! 

இசா வரலுவிடே ன! 

பிராணகாதா | 192 ணமாசா | (ூர்ச்ரையா கிறாள், சந்தராதித்யன் 

ப்படியே வளை, தாக்டுக்சல்ன்ெறான், 4 dj (ர 

  

© ௦ ௦ ௦ 
நான்காம் அங்கம். 

= 

நான்காம் கட்த 
ae 

டுடம்--௮ ப்பம், 
காலம்-- இரவு, 

மனோ ரமா வருகிறாள், 

இனி வருர்தியாவசென்ன 1 கான் இந்த உயர் குலத்திற் பிறந் 

தீதற்கு என் உடமைப்படி செய்யவேண்டும், இனியோ௫டக்கவே 

ண்டியதொன் நுமில்லை, யோசிக்கவேண்டியதெல்லாம் யோடத் 

னாயிற்று. வந்தவுடன் கூறிவிடவேண்டும், பிறகு--பிறகென்ன? 

இறக்கவேண்டியறதுதான். நாம் வந்தவழி !--$யோ | நான் 

அந்த திபற்பிய சிறையிலேயே அப்படியே மடிந்துபோயிருக்க 

லாகாதா ? அப்படிபிறக்கும்படி கேரிட்டிருக்குமாயின் இவை 

களையெல்லாம் ௨ன்௮. மதியாது சந்தோஷமாய் இறந்திருப்பே 

னே ! நான் கொடுத்துவைக்கவில்லை, இச்கஷடங்களையெல் 
லாம் ௮ஜு.பவித்திறக்கவேண்டுமென்று என் தலையில் எழுதியி 

ருதது போலும் ஈசனே ! ஈசனே ! என் கடமைப்படி. கான் 
ஈடக்க மன உறுதியைச் தந்தருளும். இதோ வருனெருர்,
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சு « 

சுந்தரா இத்யன் வருகிறான். 

சுகுமாரன் இன்னும் முர்ச்சை தெளியவில்லை 

Fon gi ssa நில்லும்! என்னைத்திண்டாதீர் 1 உம்மீதணை 

என்னருகில் கெருங்கா இர் 1-- 

மனோரமா 1-- 

ராஜகுபாரா 1-- 

ராஜருமாரா 1-- 

ஆம். ராஜகுமாரா, இனி தாம் என் பெபரிட்டென்னை அழைக்க 

வேண்டாம், கான் அணையிட்டுவிட்டேன். br guy oH யமுலத் 

ததிக்தவரானால் என்சொல்லை 4 ஈடக்கமாட்டீர், 

QO a6 2-- 

கான் உம்மை முகலில்சிலகேள்விகள் சேட்கவேண்டும். ௮தத்கு 
பதில் கூறும் முன்பு, பிறமு மற்று விஷயற்களையெல்லாம் யோதி 

க்கலாம், என்னிடத்குற் பொய்யுரைப்பதிற் பயனில்லை, கான் 

எல்லா உண்மையும் அ.ிமவேன்--அுற௪ மோதுரம் யாருடையது 

உம்முடைய விரலில் வரவேண்டிய காரணம் என்ன ?--ளீன்ன 
(வ 

- சம்மாயிருக்கின் மீ பதில் ௯ ஜமல் 1. அட்ச Ih Ben vO ga? 

a Ou pO gas OBE LI WB Dg? ் Qu. ய்யத்துணிஈ்தமனம் 

ae, ல்லதீ து ரியவில்லை? Oo WIT ? 

பொது ! பொறு ! ௮வர.ரப்பட [தே 1-- 

நான் பொறுத்ெல்லாம்போதும் இனிமான் பொறுக்கவேண் 

டிய நிமித்தி மில்லை. ராஜகுமாரா ! தமது குணமதியாது மோ 
சம்பேனேன் 1 தாம் சிலகாலத்திற்டுமுன் என்னை விவாசம்புரிய 
முடியாத அதற்கு தடையொன் அருக்கின்றதெல்லலவோ கூறி 

னர். அத்கடையைக்தாம் நீக்கவிட்ட தாக எண்ணியிருக்கன் 
ry ட்டி aa ரசு . ச ‘ 

PovimaAhegicaw சகப்பொமுது, உமக்திருக்த தடையெனக்கு 

சேர்ந்ததிப்பொழுது, உம்மை நான் விவாகஞ் செய்துகொள்ள 
முமியாது 187 என்னை முற்றிலும் பறர்துவிடும், மறம் துவிட்டு 

உமஃ௰குத் தக்கபெண்ணை மணம் புரியும் இனிமேல்...
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யோ ! 882யா !--எனக்குப்பயித்தியம் பிடிக்கின்றது !--அவ 

சரப்படா2த! ௮வசாப்படா2த 1! உனு்கொன்றும் தெரியாத ,- 
நான் சொல்வதைக்கேள் 1--இதைர்சற்றுபார் மூன்பு-- 

நான் அ௮தைப்பார்க்கமாட்டேன். 

யோ ! என் தில் கோபம்சொள்ளாதே 1--அலாரப்பட்டொ 

ன்றும் ரெய்யாதே 1--என்னை மன்னிப்பாய் !--ரண்ணே ! 

இதைர்சற்றுப்பார் 1 (அிருபத்தைக் கொடுக்கிறான்.) 

(அதை இரண்டாகச் கிழிச்செறி்து) மன்னிப்பசாவது 1 யார் மன் 

னிப்பைத்தாம் சேட்கவேண்டிமமா அ௱்ருசென் ௮: "களும்! நான் 

உம்மை பன்னிக்கவேண்டிய கிமித்தியமில்லை, '2வண்டுமென்றால் 

எனக்கு நீர் இழைத்த பிழைகளையெல்ல1 ம் மன்னிக்கிறேன், 

௮வ்வளவே நான் செய்யக்கூடும், இன்னும் எதிரிலிருந்து என் 

கோபத்தையும் துக்கத்தையும் அ௮திகமாக்காகீர் ! நீர் விடை 

பெற்றுக்கொளளும், 

rd ஐயா 1,,.இகைப்பா/ 1,., இதைப்பார் சய்று ],.,, 

நான் பார்ச்சகமாட்டேன் 1] பார்ப்பதிலும் பிரயோசன மில்லை 

நான் உம்மை என்ன மன்னித்த? சிபாரிலும் உம்மை மணம் 

ட்ரிவேன் என் 4 மாத்திரம். னி கனவிலும் எண்ணு 

வேண்டா ம், asa gvag ராஜனுடைப பெண் தன் கர 

டுநகெல்லாம் இழங்து என்ன ஈன ஸ் திதிக்குவந்தபே இலும் 

ஸ்ரீஹத்சிசெய்பக் தணிஈத ஓர் ஆடவனை அவன் எப்படிப்பட்ட 

மகாபுருஷ௭யிலும் தன்னுபிருளளவவும் மணம் புரியாள் என்று 

உறுதிமாய் ஈம்பும்--சேரமாகின்றது விடைபெற்றுககொள்ளும் 
இனி பிரயோஜனமிவலை கான் கூமிவிட்டேன். இழக்டிலுஇக்கும் 

சூரியன் வடக்கலுசிச்காலு (ep Buse em என் த)மானம்மாருது 

2 என்னை இக்கொலங் கண்டதகற்காக சுவாமி பும்மை மன் 

னிப்பாராக1--அதோ! உமது விரலிலிருக்கும்படியான என்மோ 
தரத்சைக்கொடுத்துப்போம், ௮து உமத விரலிலிருக்கக் தக்க 

தில்ல. 

நான்--சொடுக்க---மாட்டேன், 

வேண்டாம் சத்தியலதி தேவியைக் கொன்றதற்கறி ரூறியாக 

௮ஃத மோதஇரக்ை தபணிவதுபேோல என்னாவிக்கும் உலைவைத்த



காட்சி - 4.] இரண்டு ஈண்பர்கள். 119 

தற்கமிகுமியாக இதையும் கீமோ அணிக்திரும்--இதோ | இதை 

யும் எடுத்துக்கொள்ளும் இது என் விரலில் இருப்பது தகுதி 

யல்ல (2 வனெதிரில் எறிந் த) ராஜகுமாரா! நீர் செய்தகற்கெல் 

லாம் சுவாமி உம்மை மன்னிப்பாராக | ரான் விடைபெற்றுக் 

கொள்ள இழேன் | என்னை மறர் தவிடும் சனவிலும் கினைக்கவே 

ண்டாம், எஸ்னை மறுபடியும் பார்க்கவம் முயல ம வண்டாம், 

இறச்சபின் வேண்டுமென்றால்பாரும். இதோ சா.லம் சத்தியவதி 

தேவியாகிய என் தங்கைபென்ற இடம் ரெல்லப் போகின் ஜேன் ! 

நான் உம்மை இப்பொழுது மன்னித்தபடி சுவாமி யும்மை மன் 

னிப்பாராக ] (போகிருள்) 

கான் உயி2ராடு இருக்கின் றேன் |1--இல்லை 2? உபிமீராடு இருக் 

சன்றென்!..கனவுகாணவில்லை 1--இல்லை |--கான்-௪ந்தராஇதி 

யன் கானே!--பனோரமா அல்லவா இப்பொ ழுதிங்கிருக் த27-- 

ஆம் | ஆம 1-ம் 1 -மூஜாமா! என்ம்து இவவாறு சந்தே 

கங்கொள்வதாவது1--கான் ஈத்தியவதியைக் கொன்றதாக நினை 

கீகனளே !--எனக்குப் பயித்தியம் பிடிக்கவில்லை 1 இல்லை! சீ | 

பரன் என் மனதை சுவாதினப் படுக்தவண்டும்--இல்லாவிட் 

டால் பயித்தியம் பிடித்துப்போம்--இப்பொழுதிலலை 2சீ -- 

என்ன௭ ண்ணினாள் 2? வதான் சக்நியவதநிபைக்கொ ன்ேன Pe 

இக்க மொதிரம்1--யாருடையது (நான் தான் ரத்தியவஇயை 

க்கொள்றேன் 1. கேட்பானேன் 1-- ரம்22மமில்லை -- ஈந்தேக 

மில்லை 1--இப்பொ; மட ம ரைமாவையும். கொல்கன மேன் ! 

கொளன்றுவிட்டேன் 1--இறந்தபிற?க காண்மீபன் ! இம் சீமா 

இசத்கையும் abo tee / சொன்றேன் ! கொளன்மேன் | 

பாபி இருவர்களையும் கொன்றேன்! கொன்றேன் | 

(வெறிகொண்டோடுகரான்.) 

மனோரமா மறுபடியும் வருஇிருள். 

7 | எப்படியிருக்கபொதிலும் கடைசி முறையாயிற்றே யென் 

யினும் ஈல்வார்த்கை கூறாது அனுப்பி விட்டோமே 1 ஐயோ 

Lh DSBs குடன்பட்_தும் என்பொருட்டல்லவா 1! ஆப்விட் 

டது | இனி யோடிப்பானேன்? சீக்கிரம் இறப்பதற்குச் ௪ச்சஞ்
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சூ. 

தே, 

தே, 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 4, 

செய்யவேண்டும்--இெென்ன நிருபம்--இதைப் படித்துப் பார் 

க்கும்படி அவ்வளவு மன்றாடி. யேன் கேட்டார் ? என்ன பார்ப 

போம்-- சுந்தராதித்ப திரை ராஜ ஈம்மருக்கு- என்ன இவரு 

க்கு யாரோ எழுதியதாக இருக்கின்ற?த! யார் எழுதியது பார்ப் 

போமா? இதில் தவறில்லை ௮வரே பார்க்கும்படி நம்மைக் 2 

டாரே [1 : (படித்துப் பார்க்கிறாள்.) இப்படிக்கு-- சத்தியவதி !-- 

சத்தியவதி தேவி எழுதியது ! படித்துப் பார்ப்2பாம் ௮.1-- 

௮ |1--என்ன மடமோசம் போனாம் !-- மன்றாப்ப் பார்க் 

சுட் 

சன்றேன் | ஈன்றாய்ப் பார்க்சனெழேன் !--ரக்தேகமில்லை !-- 
மயா ! உண்மை இப்படி.யாயிருக்தது 1--பிரரணரர தர | மிரா 

ணகாதா ! பிராணசாதா |. 

| மூர்ச்சையாஇறாள்.] 

நான்காம் அங்கம், 

அதை 
ஐந்தாம் கட்சி. 

டடம்-அரண்மனையின் தர் பக்கம், 

காலம்.--மாலை, 

ரூரசேனனும் சேவரசனும் வருகிருர்கள், 

அனல் ஜெயதேவர் இறந்து விட்டார் என்றா கூறுஇன் றீர் ? 

ஆம் சந்தேகமில்லை பாபி ஒழிந்தான், 

அவ்வளவு சுலபமாகக் கூறி விடாதீர், எனக்கென்னமோ சர் 

தேகமா யிரும்கின்றது. 

சத்தேகமென்ன இன்னும்? நான் தான் கண்ணாரக் கண்டேனே 

இன்னும் ச௩தேமென்ன: ? மற்றவர்களைக்கொல்ல அ௮ப்பாதகன் 

மூட்டிய நீ அவனையே எழறித்தது, அவனது உடல் கவசம் முத 

லியன வெல்லாம் அப்படி.யே உருக் கடர்ததைக் சண்டே 

னே 

வேறு யாருடையதாகவாவ திருக்க லாசாதா$9 

இல்லை இல்லை எனக்கு ஈன்முயதக் தெரியுமே !
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Gs. 

தே, 

தே, 

தநநாதன் வருஇரான். 

சரி ! என்ன சண்டை ? கான் ஜோஸ்யம் பார்தது யார் சரி 

யென்று சொல்லி விடுகின்றேன். சரி, என்ன சமாசாரம் சொல் 
லங்கள், 

ஒன்.றுமில்லை, ஜெயதேவன் இறர்சானெனக் கூறினால் நம்பமா 
ட்டேன் என்இரர் இவர். 

இறக்காரா ஜெயதேவர் ? இறக்காரா ? இறந்தாரா ? 

ஆமாம், நான் என் இருசண்களாற் கண்டேன். 

சரி ! சரி! சரி! இறந்தானா என் தீங்சையைக்கெடுத்த பாதகன் ? 

யார் இறச்தது ? 
அவர் என்னவோ உளறுஇன்றார் பயித்தியத்தில், அதையேன் 
கைட்கின்றா-.- அதிருக்கட்டும், இப்பொழுது ஈம்முடைய சுந்த 

ராதித்பருடைய ௧இ என்ன வாயிற்றோ £ ௮வரை எப்படி ஓயா 

நாம் தேடிக் கண்? பிடிப்பது 9 

அ௮தைக்மான் கூற வச்சேன் முன்பு உன்னிடம். சான மாறுவே 

டம் பூண்டு அங்காங்கு சென்று தேடிப்பார்க்சப். போகின் 
றன். என்ன சொல்லு ௫ன்ருப் நீ? த 

௮ம் அப்படி செய்தலே ஈலம். எப்பொழுது புறப்படப்போகின் 

மர்? , 

உடனே புமப்படப் போகின்றேன், உன்னிடம் கூறிவிட்டுப் 

Cura Sar age Ser, எனக்கு விடையளிப்பாய், 

அம். உடனே புறப்படும். நீர் போரும் காரியத்தில் ஜெயம் 

பெற்று வருவிசாக | 

நித்யாகந்தர் எம்2ச$ அவரிடமும் சொல்லிவிட்டுப் போகவேண் 

டும். 

பிரயோஜனமில்லை, ௮தோ படித துறங்குகின்றார் பாரும், சுந்த 

ராதத்யர் காணாமற்போனது மூதல் அவர் ஒருவரிடமும் பேசு 

வதில்லை. எக்சேரமும் தூற்கெவண்ணாமா யிருக்இன்றார். அவ 

ருக்கு நிதீராகர்தர் என்௮ு பெயர் வைத்திருந்தால் கன்ராயிருக் 

கும். இப்பொழுதவருக் கரண்டே வேலை, உறங்குன்றது 

உண்பது, உண்பது உறற்குடுன்றது ; அவ்வளவே, 

16
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தே, 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 4. 
எழுப்பிப் பார்க்சன்றேன் | நி.த்யானந்தனை எழுப்ப அவன் எழும் 

திருச்து இவர்கள் முகத்தை உற்றுப்பார்ச் துவிட்டு மறுபடியும் பேசாமல் 
படுத் துச்கொள்கருன். | 

ல்யா ! சற்று எழுந் திருமையா சொல்கின்றேன், 

நான் உறங்குகின்றேன்--எழுர்திருக்க மாட்டேன்.--இன்னும் 

போஜன த்துக்குக் காலமாகவில்லை, 

சமி ! கான் சொன்னால் கேட்௨ரா | 

ஆம் பிரயோஜனமில்லை. எனக்கு கோமாடின்றது கான் வருகின் 
வேன், | போகிறான், | 

அப்பொழுதே கினைத்தேன் ! அப்பொழுதே நினைத்தேன் | 

ஐயோ ! கொஞ்சம் முன்பு கூதியிருக்கலாகாதா இந்த பயித்திய 

மி) ?..-௪ ! பயித்தியமே |! என்ன பார்க் துக்கொண் டி ருக்கன் 

put 
சரி ! ஜோஸ்யம் தப்பாது ! இந்த வருஷம் அர்த பாபி இறக்க 

வேண்டுமென்று அப்பொழுதே ஜோஸ்யம் சொன்னேன், 

சரி! இர்க்சுதூ | ஸ்ரீமுக பழி வாம்கப்பட்டாள் ! 

ல்யோ ! இச்த இழவை அப்பொழுதே சொல்லியிருக்கக் கூடா 

தா? 
சொன்னால் என்னை அந்த பாபி உடனே கொன்று விட்டிருப் 

பானே ! என் ஜாதகத்தில் சான் எண்பத்தேழாவது வயதில் 

இறப்பேன் என்றெழுதி யிருக்கின்றதே ! 

(எழுது) யார் ௮து என் தாக்கக்தைக் கெடுக்கின்றது ? 

கானல்ல ! நானல்ல ! (தடிப்போடுறான். கித்யானந்சன் மறுபடியும் 

அங்குகிறான்.) 
ரான் முதல் முதல ஜெயதேவனைக் கண்டவுடனே எனக்கு 

இவன் தான் சாம் தேடும்படியான அள் என்று தோற்றிய, 

யோ! நான் ௮ப்பொழுதே பழிவாங்காமற் போனேனே! என் 
கையாழ் கொல்லப்படாமல் அவனிறப்பதா ! இவ்வளவு தூரம் 

மூயன்றும் என்சபகம் வீண்போவதா?--அயினும் ௮ப்பாதகன் 

இன்னும் மண்மீதிற்றான் இருக்கன்ருனென எனக்குள் ஏதோ 

ஒன்று சொல்கின்றது, அவன் தானாகத் தீயில் வீழ்ச் இறப் 
பவனா ? பயங்காளி ! ஒருகாலும் தற்கொலை புரியான், உயிரோ
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டிருப்பானாயின்!--கேற்றையதினம் ஈம்மைக்கண்டு கரக்தொளிந் 

திவளாயிருக்குமா ? அவனை இன்னு மொருமூனற கான் உயி 

ரோடு காண்பேனாயின் 2--இரைராஜ ஈம்மருடைய கதி இப்படி 

யாகவேண்டுமா ! எப்படிப்பட்ட வர்க்கும் உலகில் ஒரு காலத்தில் 

சஷீண இசை சம்பவிக்கன்றதல்லவார் ௪! நாம் எப்படியாவது ௮வ 

ரைக் தேடிக் கண்டுபிடிக்ஈவேண்டும், ௮வர் ஈமக்காக பட்ட 

பாட்டிற்கு நாம் இவ்வளவ₹வது பிரதி செய்யவேண்டும், 
(Cun Rapin] 

oft புறமாக மரோரைமாவும் சுகுமாரனும் வருஇருகள், 

ழ. சுகுமார ராஜ ! நீர் என்ன கூறியும் பயனில்லை, அுவசைக் 

கொன்றபாபி கான் சீக்கிரம் இறத்தலை தருதி. கான் இத்தனை 

காலம் தாமதித்ததே தவறு. 

அம்மா, சுந்தராஇத்யர் ஒருகாலும் தற்கொலை புரியமாட்டார். 

அவர் தனது தர் தாயரிடம் அவவாறு வாக்களித்தஇிருக் 

இன்ரார். அதனின்றும் தவறமாட்டார், என் சொல்லை ஈம்பும். 

ச்கு 

ம. எப்படி யிருந்தபோதிலும் நிரபரா தியாய அவரை இக்கோலங் 

கண்ட பாபியாஇய நான் மண்மீதிருத்தல் ஈல்லதல்ல, நான் நாக 

யஇனம் காலை இறக்கத் ரமானித்துவிட்டேன். ர் 

அம்மா, ௮து நியாயமல்ல கான் சொல்வதைச் கேளும், தேச 
முழுதும் பறை சாற்றும்படி கட்டகையிட்டிருக்கன்றேன். எய் 

கெங்கும் பதினாயிரவர் உருமாமித் தேடுகின்றனர், எப்படியாவது 

ag 

அவர் எவர் கையிலாவது அகப்படாமற் போகமாட்டார். 

ம, கான் ஈம்பவிலலை, அவர் இர்கேரம் உயிர் விட்டிருப்பார் இப் 

பாபி யிருக்கும் புவியில் சானுமிருப்பது ஈலமலலவென் ஐ !-- 

சுகுமார ராஜனே ! என்னைக் தொந்திரவு செய்யாதீர், கான் எப்ப 

டியும் ராளையதினம் காலை இறக்கவேண்டும், 

அம்மா ! ஆனால் மான் ஒன்று சொல்லுகின்றேன் கேளும், என 

க்கு விடையளியும், நானும் போய்த் தேடிப் பார்க்கின்றேன், 

இன்னும் எட்டு தினங்களுக்குள் ௮வரை கான் உம்மிடம் கொ 
ண்டுவந்து சேர்க்காவிட்டால் நீர் உமதிஷ்டப்படிச்செய்யும், இதற் 

சாவது இசையும், பிடிவாதம் செய்யா£ர்,--ஏன்ன சொல்லுகன் 

நீர்கள் ] 

a5
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நி, 

ம், 

நி. 

சுகு. 

நி, 
சுகு, 

ம, 

சுக, 

இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 5. 

| எழுர் த] போஜனம் கொள்ளக் காலமாய்விட்டது. 

நித்யாஈச்தா ! நித்யாநந்தா! என் பிராணராதரைப் பற்றி 

ஏதாவது உனக்ருச் தெரியுமா ? 

உயிரோடிருக்கின்றார்-வருகின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டுப் 
போனா வருவார், 

எங்கே போனார் 1! எங்கே போஞார் தெரியுமா உனக்கு? 

தெரியாத--எல்லாம வருவார் ! [போரான்] 

அம்மா, இப்பொழுதாவது என்ன சொல்லுகிலருய் ? 

ஆம் அப்படியே அகட்டும், 84 கூமியபடி எட்டு காள் பாக்கது 

ஜஹேன இன்னும. அதற்குள் என் பிராணநாதரை கான் காணா 

விட்டால் உயிர் விடுவேன். இது சத்தியம் ! | போகிழுர்கள்.] 

ட ண் கு ய ௦ 

ஐந்தாம் அங்கம், 

=i 

Lp 5 115). 

இடம்--சமய நல்லூரில் ஓர் வீதி, 

காவம்--மாலை, 

சுதமாரனும் காரசேனனும் மாறுவேடம் பூண்டு வருடின்றனா. 

இந்த ஊருக்காத்கான் நேற்றையஇனம வந்ததாக வழியில் கேழ் 

லிப்பட்டேன், அடையாளங்க ளெல்லாம் சரியாகத்தானிரு 

Sher Det, யிலும் இருக்கின்றதைப்பார்த்தால் புத்து ஏதா 

மாறுபட்டிருக்கினறுற்போலிருக்கின்ற அ. ஒருவருடனும் பே 

சாது ஜர் வித பார்சையுடன் எஈகேரம திபிக்தவண்ணமாயிருக் 
சின்ராராம்-- 

சரி ! அப்பொழுதே நினைத்தேன் ! அப்பொழுதே நினைத்சேன் ! 

பார்ப்போம், நாம் என்ன செய்யலாம் ? அப்படி யிருக்கா 

தென்று கோருவோம், க்கிரம் கண்டு பிடிக்கவேண்டும், வா 

ரும் ஊரைச்சுற்றிப்பாரப்போம், [| போடுருர்கள்.]
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மற்றொருபுறமாக தநநாதனும் ஒரு பிச்சைக்காரனும் வருகிறார்கள், 

லயா !--பாதேட வீயா !--௰ரு காசு கொடுங்கையா காத 

டைச்சிகிலு போகுதையா !--தர்மம் தலைகாக்குமையா ! 

| ஒரு பாட்டு பாடுகிறான், | 

ஏ! நியார்? 

நான் பாதேக௫ லயா ! 

சரி, எந்த ஊர்? 

பக்கத் தப்பட்டிக்காடையா !--ஒரு காசு கொடுக்கையா ! 

சரி, உன் பெயரென்ன 7 

இருளப்பனையா--- 

உன் தகப்பனூர் பெயர் * 

இகெல்ல.ம் என்னாத்துக்கு கேக்கரைங்க லயா ? ஒரு காச 

கொடுங்கையா-- 

௪த்! பாத்திர மறிந்து பிச்சையிடவேண்டும், சரி, உன் சமாசார 

மெல்லாமலியாமல் எப்படி கொடுப்பது? உன் பாட்டனார் பெயா்? 

பெதரியாதையா.-- 

போனால் போகிறது. உன்வயதென்ன ? 
அதுவும் தெரியாதையா-.- 

சி1--மி பிறந்தாட்சத்திரமாவது சொல், சரி, என்னலக்கினம்? 

என்னராடு? என்னதினம்? என்னபட்சம்! 

இதெல்லாம் எனக்கென்ன தெரியுமையா 1 காதடைச்சிகினு 

போகுதையா !.. 

எ 1! இதெல்லாம் தெரிமாமல் உனக்குக் கொடுக்கலாகாது, 

பிறகு உன் ஜாதகம் எப்படியிருக்குமோ 2 அசைப்பார்த்தல்ல 
வோ றி, ஜோ௫ியம் கணித்து உனக்கு கொடுத்தால் தீர்மமாகு 

மா இல்லையா என்று யோ௫ித்துக் கொடுக்கவேண்டும். போ !-- 

லயா | இத்தனைபேர் போரைங்களே தர்மவான் ஒருத்தரு மில் 

லையா | ஆக்துமா எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதானுங்களே ! ஒரு 
௧.௬ கொடுக்கமாட்டீங்களா? | ஒரு பாட்டு பாடெரான்.] 

சுந்தராதித்யன் தலைவிரி கோலமாய் வருஇறான், 

(அவணிடம் போய்) யா 1--உறங்களே பார்த்தா தான் புண்ணிய 

வானைப்போல் தோணுது, கையேபார்த்தா கொடுக்றெ
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ள், 
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கையாட்டமிருக்கு, யா ! ஒரு காசு கொடுங்களே ! ரொம்ப 

கேக்கலே ! ஒரு ஆக்மாவேகாப்பாழ்துங்களே ! செத்துப்போ 

பேனே ! (சுந்தரன் அவனுக்கு ஒரு பொன்னைத் தருகருன்) ஐயா ! 

பொன்னு ! பொன்னு ! எனக்கர ? எனக்கர ?-- 

அமாம், 

பொன்லு ! பொன்லு! பொன்லு!--02யா ! மார் அடைக்குதூ! 

அடைக்குலு ! 

| கிழேவிழுர்து மாள்கிறான். சுந்தரா இச்யன் 

அவனருகிற் போய் சற்று நேரம் ௮சை 

ann dan Soe பித்த வெறியால் சரி 

FHI அவனது கப்பரையையும் தடியையும் 

எடுக் துக்கொண்டு அவனை ப்போல் பாடுஇ 

றான். 
சுதுமாரனும் ரரசேனனும் மறுபடியும் முன்போல வருஇரர்கள், 

இநவநம். ௮கோ ! அதோ சந்தேகமில்லை ! 

சுகு; 

ள், 

ப், 

சுகு. 

சுந்தரா 1. 

வாஸ்தவம் !--சொல்லியிருக்கவேணும் ! 
மகாராஜா ! எங்களை த்தெரியவில்லையா உமக்கு ? 

ஒரு ஊரிலே ஒரு ராஜா இருந்தானம்--ஹா ! ஹா! 

லயா | உங்களுக்கு நிஜமாக எங்கலமாத்தெரியவில்லையா £? அல் 

ல--ரான் சூரசேனன் இதோ சுகுமார ராஜன் ! எங்களை 

நன்ரூய்ப்பாரும் இப்படி த்திரும்பி, 

மதுரைப்பட்டணம் தெரியுமா ?.மதுரைப்பட்டண விதியிலே 

மண--சுகமாய் வாழும் !--தங்கைசென்ற இடம்--றர ! ஹா! 

ஐயோ! சுந்தரா! ஈந்தரா ! உனக்கு இக்கஇயும் வாய்க்கவேண் 

டுமா ! உன்னை இக்கோலத்திலும் சான் காணவேண்டி வந்ததே! 

லேஇருச்சக்கூடாது 1--நீங்கள் சொல்லுங்களையா--செத்து 

ப்போகலாமா 7-8! கொன்றுவிடலம் ! அல்லவா !---ஏ த். தனை 

பெயசை ?--என் பெயரென்ன ? வெடிச்கை 1--உலகம் பலவித 

மா? ஒரு விதமா ?--ஒருதரம் இரண்டுதரம் மூன்௮ தரம் ! 

யர | உங்களுடைய பெயரென்ன ? நீங்கள்யார் 9 

மூன்று பெயர்--௮தோ மூன்றாவது !--எல்லாம் கணக்கு-- 
எண்ணுமெழுத்தம்-கண்ணெனத்தகும் படி ச்தேன்! படித்தேன்!
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ஐபா ! எங்களுடன் வருகின் நீர்களா தாம் கொஞ்சம்? 

என்னை கொன் ஐ வி௫௫ன் ரீர்களா? கொன்று வி௫கின் கீர்களா? 

கொன்று விமிங்கள் வருகசின்றேன்--உன்னை மன்னித்தேன் ! 

மனப்பூர்வமாக பன்னித்ததன் ௮1! மதுரைப்பட்டண விதி 
யிலே !..... | 

சூரசேன ! பயித்தியம் மு.தர்ர்துவிட்டது ! இனி திரும்புவது 

அராத்தியம்-- அயினும் எப்படியாவது இனி இவரை நாம் விட 
லாகாது, நம்முடன் அழைத்துர்ரெல்ல வகைதே,-- ஈசனே ! 

ஈசனே / 

ஈசன் இல்லை யா !--இருக்கால் இப்படியிருப்பேனு நான் (-- 
ரான் போய் தேடிப்பார்கின்றேன். 

எசே பா போனை றீர்கள்? நானும் வரவா ? 

உங்களுக்கு பயித்தியம் பிடி த்துப் 2பாயிருக்கன்றதா ? 

அமாம்! அமாம் | 

எத்தினை பெயரைக் கொளன்மிர்கள் நிங்கள் ? 

gp | அபிரம் பெபரிருக்கும். 

ஆலனைல் காம் இருவரும் செத்துப்போய் விடலாமல்லவா? வாழுங் 
கள். | போகிரான்,] 

. ரூரசேனா! நாமும் பரிதிதயம் பிடி வர்போல் அவருடன் 
சென்றால் தான் பயன்படும், Ceara a Sul anda, அப்படியே 

நாம் அருகில் இருக்ற கொண்டு பிறகு செய்யவேண்டியதைப் 
பார்க்கவேண்டும், 

அமாம், வேறுவழியில்லை. (பின் துடர்கருர்கள்.]
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இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 5. 

ஐந்தாம் அங்கம். 

  

இரண்டாம் காட்டி. 

இடம்:--ம துரை ௮சண்மனையிலோர் அறை, 

தாலம்---பகல், 

மஜனோரமாவும் சுதமாரனும் வருகருர்கள், 

நீர ஒன்றும் அஞ்சவேண்டாம். எல்லா வற்றையும் கூறிவிடும், 

இனி என்மனோதிடம் குறையாது. 

ஒன்றுமில்லை, அவருடைய புத்து ஏதோ இழமிது சபலப்பட் 

டிருக்கன்றது..-ஈம்முடைய கியாபகமெயில்லை-- 

ஏன் ஒளிக்கின்றீர் ? பயிஇியம் பிடித்திருக்கின்றது என்று 

௯ மிவிடும், 

உம்-- ஒருமாதிரியாக தீதானிருர்கின்றார்.-அயி ணும் காம் ௮தை 

ரியப்படவேண்டியதில்லை--0கஇர த்தில் மாஜிவிரிமென்றே நினை 

க்கின்றேன, 

ஈசனே ! சானே :..... 

அம்மா! வருத்தப்படவேண்டாம். எதற்கும் சுவாமியிருக் 

இன்ரார், சான் ஈமது நாட்டு றந்த வைக்கியாகளை விசாரித்த 

தில், அவர்கள் அவருக்கு பூர்வ தியாபகம் ஏதாவ வருமாயின் 

பிறகு தக்க உளஷசதக்தைக் கொடுத்து மாற்றிவிடலாமென்று 
கூறுகின்றார்கள், நாங்கள் எவ்வளவோ முயன்று பார்த்தும் 

பூர்வ கியாபசம் அவருக்குச் சிறிதும் வராமலிருக்கின்றத, 

அயினும் நீங்கள் பேடுப்பார்த்தால் அவருக்கு எப்படியும் மனம் 

Boy Sus si sro peng, மெல்ல மெல்லப் பேப் 

பார்க்கவேண்டும், இறிது யொபகமிருக்தபோ திலும் போதும். 

எதாவது ஒரு agus Bev முன்புபோல் எண்ணும் சக்இிவரு 

மாயின் பிறகு சாம் பயப்பட.வேண்டியதில்லை, 

உங்களால் ஆகாதது என்னால் அகப்போரின்றதோ? என்னை 
௮வர் கண்ணெடுத்தும் பார்க்கப்போடின்ராரோ?
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அப்படி பார்த்தவுடன் வெறுப்பாராயின் பூர்வகியாபகம் வது 

விட்டதல்லவா9 ௮.துவும் நலமே. பிறகு காம் Ausf 

விடலாம்--அவர் வரும் சமயமாயிற்று ; ஏதாவது போக்குச் 

சொல்லி மெல்ல இங்கு அழைத்துவரும்படி ரூரசேனனுக்குக் 

கட்டளையிட்டிருக்கின்றேன். தாம் மிகவும் மனோகைரியமா 
யிருக்கவேண்டும். பார்த்தவுடன் தாம் வருந்தி ஏதாவது துக் 

கப்படலாகாழலு. இப்பொழுது கொஞ்சம் உருவமே மா.தியிருக் 

இன்றது. அததோவருகின்றுர், 

எசே ? ஏகோ? | வீ.கியில் பார்த்து, | அதுவா வரா P 

என்... 

ஆம், மனேதிடத்தைக் கைவிடார். 

நீர் ஏதோ BUMS எண்ணியிருக்கின் AT, அவர் உருவே இல்லை 

யே !--3யா ! 

FIO REAM உற்றுப்பாரும்-- 
3 ௮ம் ஆம் ! அவாகுரல்தான் ! ஈசனே ! ஈசனே 1--என் பாலிக் 

கண்ணால் மரன் எப்படிக் காண்பேன் ! 

௮ம்மா, தைரியமாயிரும் தைரியமாயிரும், 

சுநீதராதீத்யறும் கரசேனனும் பாடிக்கொண்டு வருஇருர்கள், 

௮ | பிராணகாதா ! பிராணகாதா ! 

அம்மா, மனதை தடப்படுத்திககொள்ளும் ; இதுதான் சமயம் 

நாங்கள் பக்கத்தறையிற் போயிருக்கனெறோம். தாம் மெல்ல 

Ei fy Siw அவருக்குப் பூர்வகியாபக மேதாவது வரும்படி. 

பேடுப்பாரும், 

யோ ! இங்குதானிருக்கவேண்டும் கான் மறுபடியும் வருகிற 
வாயில், பிறகு பிச்சை யெடுப்போம். 

இல்லை | இல்லை,--வருகறேன் நானும், 

உம் ! பிச்ரைக்கானிடம் அழைத்துக்கொண்டு போய் விடு 
மேவன். 

இலலை ! இல்லை !--இருக்கிறேன் ! இருக்கிறேன், 

ஆம் !--உட்காரு மப்படிப்போய், 

| சுதமாரனும் கரசேனனும் போ௫ருர்கள்,] 
17
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இரண்டி ஈண்பர்கள்:. [அங்கம் - 5. 

போகக்கூடாது! -தப்பிதம்தானே !--ஹா ! ஹா ! ரரஜாவாயிரு 

நீதானாம் !--௨ம்- 

பிராணாநாதா !-.... 

மதுரைக்கு வமிபோகுகா 2?--பிர்சைந்கான் வருவான் வழி 

யில் ! 

ரொணநாதா ! பிராணநாத/ ! என்னை உமக்கு க்தெரியவில்லையா? 
oY) “~o | ௫ ச தி க . ப் ஸ் * . . “ea 

மயா ! என்னைத் இரும்பிப்பாரும், இப்படி கொஞ்சம் பாரு 2ம. 

இராத்திரி என்ன நாழிகை? 

ல்யோ !பிராணநராதா ! பிராணகாதா | உம்மைக்கொடும் பாவி 
இக்சோலத்திற் கண்டும் உயிர்வாழ்க் இருக்கின் ரேனே ! பிராண 

நாதா 1! உமக்கு என்னைச்ிறிதும் கியாபகமில்லையோ ? அல்ல து 

நம்மை இக்கோலங்கண்ட பாபியைக் கண்ணெடுத்தும் பார்க்க 

லாகாதென்,ற இவ்வா ருக்கின் 12ரா ₹ பிராணகாதா ! நான் 

பாபிெய்ததெல்லாம் தவறு, தவறு ! நிரபராநியாகிய உம்மீறு 

சந்ேகங்கொண்டு உம்மை வைகதனுப்பினேன் ! யோ! லுக் 

நிருபந்தைகிர் என்னவேண்டியும் ௮ப்பொழுதுபாராது உம்மை 

இக்க திக்குக்கொண்டு வஈதுவிட்டேன் ! பிராணநகாதா! பிராண 

நாதா ! என்னை மன்னியும் / என்னை மன்னியும் ! 8 யோ | ௨ம் 

ஹேடைய மணோமா இவ்வளவு வேண்டிக்கேட்கும்பொழுது நீர் 
மனமிரங்கலாகாதா? 

wri > wre >? wart 

ஐயோ ! என்னை உமக்கின்னும் தெரியவில்லையா ! கான் உம்மு 

டைய மஷனோமாவாயிற்றே ! உமது சொச்ச மனேரமாலாபிற் 

றே ! உமத காதலியாகிய மனோமாவாயிற்றே ! 

மனோ--ரமர 9. 

ஆம் அம் ஆம் [..- 

ம- னோ. ரமா இறந்துவிட்டாள் ! 

யோ ! இசோ இருக்கெ றேனே ! இகோ இருக்கின்றேனே 

பாபி! 

மனோமாலை--கொளன்றுவிட்டேன் கான் !
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LQ, ஐ0௦பா ! இல்லையே !--இல்லையே ! கான்கான் உம்மை இக்சோ 

லங்கண்டேனே ! பிராணகாமா ! பிராணசாதா !' என்னை மன் 

னிச்ச மாட்டீரா இன லும் ! 

பொழுதுவிஷர்கால்--கமாய்வாழும்--ஈம்பலாம்.- ஏன் ஈம்பக் 

கூடாது 1--வாத்தியா-- பிள்ளைகள். -- பதம் என்றால் ஹார ! 

amr | 

ல்யோ 1! ஈசனே ! ஜகதீச 1 பிரரணசாதா! உமக்கு பழயகியா 

பகம் சிறிது மில்லையா ? மீர் இன்னுசான்றாவது கயாபசமில்லை 

யா? பிராணநாதா !நீர் சுந்தராஇத்யராயிற்றே ! நான் மோ 

மாவாயிற்றே ! என்னை இருப்பரங்குன் ஜில் கோட்டையினின் 
௮ம் காப்பாற்றினீரே ! பிறகு உமது காயத்தை கான் அறி 

னேனே ! நாம் இருவரும் ஒருவர்மீதொருவர் காதல்கொண் 

டோமே ! பிராணசாதா ! என்னையே விவாகம் செப்நுகொள்வ 

தாக சத்தியம்செய்து கொடுதி$ரே! ஒன்றும் இயொபகமில்லையா? 

சனவு !--பொன்மண்டபத்துில் தாங்கக்கக்கூடாது 1--ஏன் மூன் 

Qu Cure al rev தவறுதான், தவறுதான், 

பிராணராதா ! பிராணகாதா ! என்னைப் பாருமே இப்படி, தாஜ் 

மோதிர மொன்று கொடுத்தேன ௮காவறு இயொபக மிருக்கின் 

றதா * ௮து-- ப 
இல்லை !இல்லை ! என்சையில் இல்லை !-நான் கொன்றேன். 

அதிகுமியாக அணிகின்றேன் --எடுத்துக்கொள்ளாதே--வே 

ண்டிக் கொள்ளுகின் றேன்,-- 

அதாவது தஇயாபகமிருக்கின்றதா ? அதாலது இயாபகமிருக் 

கின்றதா 2-௭ தோ காட்டும் கையைப் பாப்போம் சற்று 

காட்டும், 

நான் காட்ட மாட்டேன் ! கான் காட்டமாட்டேன் ! என்னைக் 

கொன்று விடுங்கள் கொன்று விடுவ்கள் ! கொடுக்கமாட்டேன் 

கெ.டுக்கமாட்டேன் ! 

இப்படி. காட்டும் சான் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை, 

யோ ! மாட்டேன் மாட்டேன் கான் செத்துப்போய் விடுசன் 
மேன், செத்துப்போய்விடுசன்றேன் !
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இப்பொழுது கையைக்காட்டாலிட்டால் பிச்சைக்சாரனிடம் 
௮மைதழுக்கொண்டு போய்விடுவேன் ! 

லீயோ ! வேண்டாம் ! வேண்டாம் ! 

இல்லாவிட்டால் இப்படிவாரும், உட்காரும். கையைக்காட்டும் 

மோதிரத்தைக்காட்மிகின் 2ரா என்ன ? இப்பொழுது பிச்சைச் 

காரனை ௮ழைத்துக்கொண்டுவரவா? 

வேண்டாம் வேண்டாம் 1--இதோ காட்டுசன்றேன்-- எடுத் 
துக்கொள்ள மாட்டீரகே ! 

இல்லை காட்டும், அப்பா! இதாவது தெரிர்தால் போதும் | 

ஒருவரிடமும் கூறவேண்டாம் ! 

| மெல்ல விரலைத் இறந்து மோ இரங்களைச் காட்டுகிறான். | 

பிராணநாதா ! இஜயாருடையத? 

6 ஐயோ | கேட்கவேண்டாம் ! சேட்சவேண்டாம் ! பயித்தியம் 

பிடித் துப்போரும், சொலலமாட்டேன் ' சொல்லமாட்டேன் ! 

அனால் இதோ போய் பிச்சைக்காரனை அழைத்து வருகன்றேன், 

8 ஐயோ! வேண்டிக்கொள்ளுனெறேன் வேண்டாம் வேண்டாம்! 

பிறகு சொல்லும் யாருடைபது 4 

பிச்சைக்காரன் இல்லையே 7-- 

இல்லை. 

ஆணைப்படி ? 

இல்லை. யாருடையஇந்த மோதிரம் ? 

தெரியவில்லை--மறத் து தியாபகம்-- 

கூப்பிடவா? 

வேண்டாம் மேண்டாம்--இயாபகம் வருகின்றது வருஇன்றது | 

யாருடையது Pm UIT HOW GB) 7--சொல்லமாட்ம.ர்கள் Pm 

சத்தியவதி ! கான்தான் கொன்றேன். சுந்தரா ! பழிவாங்கு ! 

பழிவாங்கு !--ஈம்பினாள் 1 யார் 1 பெயரென்ன 8-- 

ஆமாம் பெயரென்ன ? பெயரென்ன ? 

சொல்லமாட்டேன் 1--நான் செத்துப்போய் விடுகிறேன் !-- 

நான் பிச்சைக்காரனை அழைத்துக்கொண்டு வந்துவிடுகிறேன்.
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ore 

ம், 

இல்லை ! இல்லை | இல்லை 1 சொல்லுகிறேன்---ம-னோ-ர-மா !-- 

இரண்டு பெயரையும் -- கொன்றுவிட்டேன் --' அறிகுறியாக 
அணிகின் றேன்--ஈம்பினுள் | நம்பிஞை் !-- : 

ல்யோ ! பிராணமாத। ! நான் ஈம்பவில்லைய ஈம்பவில்லையே ! 

அுட்பொழமுது மதிமிமாம் போனேனே ! IG MAIS 

தைப் பார்த்தவுடன் எல்லாம் வெளியாயிற்றே ! 

யார் ?-கரபமமேது !--பார்க்சமாட்டேல்--பயனில்லை--பாடத் 

தெரியுமா 9--1பாிகிறான்| மதுரைப்பட்டண விதியிலே மண 

aren sy நானுமாய்ப் போகையிலே... 

மயா ! மறுபடிபும் பழயபடி. நிரும்பிகிட்டசே மனம் 1 இனி 
ப க் டு ட . oe மென்னசொய்வது 9--பிராணகாதா ! நாமிருவரும் ஒன்றாய்ப்பா 

ர . ர . s 

மிமிவாமே ஒருபாட்டு அ௮காவழு கியாபகமிருக்கின்ற,தா $--ஈ௪ 

னே ! இதுகான் என்கடை பிரயத்தன ம்-- 

| முன்னாளில் தான் சுக்த.ராதிச்யனுடன் 

பாடிய ஓர பாட்டின் இரண்டடியைப் 

பாட சுர்சராதித்பன் மற்ற இரண்ட 

டி.களையும் குளறிப்பாடி மயக்கமரிஇ 

ழே விழுத்து மூச்சையாகிருன்], 

அ ! பிராணராதா ! பிராணநாதா ! 

சுதமாரனும் ருரசேனனும் தடிவருஇரார்கள். 

இநவநம், என்ன |! என்ன 1-- 

ம், இறந்துவிட்டாரோ ? இறற்ழுவிட்ட ரோ 2 

சூ, இல்லை | இல்லை | மூர்ச்சையாயிருக்கினருர், அஞ்சவேண்டாம் 

ம் 

என்ன சமாசாரம் ? 

மான் என்னென்னவோ கூறியும் பழயகயொபகம் வரவில்லை,முடி. 

வில் நாங்களிருவரும் முன்பு ஒன்றாய்ப்பாடியபாட்டை ௮.சாவனு 
இய! பகமிருக்கின்றதா என்ற,மியப் பாடினேன்... 

சுகு. ௮ம் அம்--பிற்கு ? 

[De உடனே எழுர்திருந்து மற்ற இரண்டடியும் உரக்கக்கூவி அப்ப 

டியே GC tp விழுர்துவிட்டார் |
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சுகு, 

ஆ ag 

இரண்டு நண்பர்கள். [௮ங்கம்-- 5. 

அம்மா ! மிகவும் சந்தோஷம் தாம் இனி வருக்சவேண்டியதே. 

யில்லை, எப்பொழுது அப்பாட்டின் இரண்டடியும் பாடினா? 

அப்பொழுதே அவருக்குப் பூர்வபொபகம்சிலிது உதித்திருக்க 
வேண்டும். இனி காம் பயப்படவேண்டியதில்லை, சர்ச்சை 
யாயிருக்கின்றார். வேிருன்றுமில்லை. ௮௫ வே பூர்வகியாபகம் 

வந்தற்கொரு IRD. இனி ஈமது அரண்மனை வபித்தியர் 

கள் சொன்னபடி ௨ளஷதம் கொடுக்து பழையஸ்கிதிக்குக் 

கொண்டுவர த விடலாம். 

நந்தியாநந்தன் வருறொன். 
தூங்குகின்றார்.- ஓருவரும் எழுப்பக்கூடாது, 

உண்மைதான் ௮மமணி | இப்பொருதே அரக்க ஒளஷதத்தைக் 

கொத்து விட்டால் நலம், பிறகு ஐறரர்ரை தெனிற்தால் உட் 

கொள்வது கடினமாயிருப்பினும் இருக்கலாம், அப்படியே பக் 

சுகிதறைக்கு எடுத்துச் செல்வோம். 

ஆம் அம்.-நித்தியாரக்தா ! அந்தபக்கம் பிடிப்பாய் !--| சுந்தரா 
இத்யனை எடுத்துச் செல்கின்றனர். மனோரமா கண்ணீருடன் பின் 

துடர்கிறாள். | 

ஐந்தாம் அங்கம். 
Se 

மூன்றும் காட்டு, 

இடம்: -மனோ ரமாவின் அறை, 

காலம். மாலை, 

சுநீ்தராதித்யன் மஞ்சத்தின் மீ துறங்க, அவன் பக்கத்தில் 

மனோரமா உட்கார்ர் இருக்கிறாள், 

ஈசனே ! எப்படி. பாவது என் பிராணநாதரை பழையல்திஇயில் 

எனக்கு விரைவில் அளியும், பிறகு நான் ௮க்கசூணம் இறந் 

தாலும் பெரிதல்ல, ரான் இந்த ஜன்மத்திலும் மற்ற ஜன்மங் 

களிலும் செய்த பிழை களுக்கெல்லாம் வேறு எவ்விதத்தி 

லாவது தண்டியும், இவ்விஷயத்தில் மாத்தும் மன்னித்தரு 

ளும், என்பிராணராகர் இப்பொழுது மூர்ச்சை தெளிக்தெழுர்
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திருக்கும் பொழுது பழையஸ்திகியில் எழுக்பொவிட்டால் என் 

ஹயிரை உடனே போக்டஇுக்கொள்பு,வேன். இது சக்தயம்! எல் 

லாம் உமது அருள்--வயித்சியர்கள் குமித்தகலம் நெருக்கி 

விட்டது, இவ்வறைபை முன்பே ம்பாலச் இபிறும் மாருமல் ஜோ 

டித்திருக்கின்றோமா? எதாவது gar Duds su போகின்ற த!-- 

aarp மில்லை எலலாம அப்பொ ழூருச்தவண்ண ம யிருச்சின் 

றது, உணமை யெல்லாம் கூறி என்ன மன்னிக்கும்படி சான் 

எழ நிவைக்ச 2ரபம் ஓன்ன௮ுதான் (/நஅிகாயிருச்சின்றது, எப் 

படியும் ௮தை எழாகவுடன பார்ப்பார், இதைப்பார்த்த பிறகே 

நாம் இவா எஇிரில வரவேண்டும், காலமாய் விட்டது காம் 

Ln ao 115 Bem & sCaamGn, ப்ராணநாதா!- அயர்ந்து od Boor 

ரெப்பும முகம் போல இருக்கின்றறு |! யாதும் ரசன் செயல் 

ஈம்மாலென்ன இருக்கின்) ய 1? மாமிகையாய்விட்டது ! ஈசனே ! 

ரானே !--பிராணநாதா ! 1 /பழைப பிரக்டையுடன் ௪ ரழந்திருப் 

யீராக! பின்புறராய்ப் போய் மறைச்து கொள்கிறாள் சுந்தராதித் 

wer oS FO sap B aon 

செொடுகோம் உறங்கிலி டென் | என்னகனவ!-யார். அறு? 
வி இரிவிருக்கும்கண்ணா டியில் என்னுருவைச்சண்டு (6500 G9 swag — 

நான் என்ன கனவு காண்கின்றேனறை என்ன ?--இல்லை ! இல்லை ! 

எல்லாம் உண்மையாயிருக்குமா 17--மஷோமா 1! மூனாமாவின் 

கையெ ip bs) | மனோரமாவின் நிருபககை எடுத்துப்பார்க்கிறொன். 

அர்த சமயம் மனோரமா அவன் பின்பாகவந்து வனை PEF HOG aper, | 

| அவளைக் நட்டியனணாக்௪। ஈசனே ! ஈசனே -மஷோமா! இது 

கனவஉலேே ? கண்ணே ! காதலி. நான் உன்னைக்காணப் பெற் 

Coen | 

மாறுவேடம்பூண்ட ஜேயதேவன் விரைந்தோடி வருகிறான், 

ஜே. காதகா! நான உன்னை க்காணப் பெற்றேனே | 

| தின் உடைவாளை சுந்தரன் 
ஈழுச்இன்மீது வீச, ௮தைச 
தடுக்கும்பொருட்டு குறுக் 
காசவர்சு மனோரமாவின் 
கழுத்தில் YH பட, அவள் 
மரணகாயத்துடன் ழே 
வீழ்கருள், |



இரண்டு நண்பர்கள். [அங்கம் - 5. 

பிரராணகாதா | நீர் தப்பி. பிழையும் [ 

கரசேனன் விரைந்தோடி. வருகிருன், 

பாதகா! அகப்பட்டாய் என் கையில்! ஸ்ரீமூியை நினைத்துக் 

கொள் ! 
| ஜெயதேவனை வெட்கென்றான், | 

ஆ ! என்--௪பதம்--முடிந்2.து, | மதிக்கின்றான். | 

இகென்ன ? இதுவும் கனவா ?2-...அல்லது என்பயித்தியமா 7 

இல்லை இல்லை ! நினவு தான் !.-பிராணகாசா! என் பிராணன் 

போடறெத ! என்னை உமது மனப்பூர்வமாக மன்னித்தகாகக் 

கூறும் | 

சண்ணே! கண்ணே ! அப்படியே! அப்படியே ! நீயல்லவோ 
என்னை மன்னிக்க வேண்டும், 

Bur! aay க்ஷணம்! முன்னதாக வராமம்போனேனே ! 

(ரொணதாதா !-...சர்ேதோஷமாய்ச் சாகிரீறன் ரான் !....௨உம் பொ 

ரூட்டு என் உபிரைவிதெறேவி....என் தங்கை சத்தியவதியைப் 

போல் ! 

  

என்னை எர்ஜன்் மத்திலும் விட்டுப் (ிவதில்லை என் 

று சத்தியம் செய்டிம் !-.- விரைவில் | 

௮ப்படியே ! கண்ணே! ௪த்இபம்! சத்தியம் ! 

பிராணகாதா1-- ஒரு முத்தம்,  (சுந்தராதித்யன் முத்தமிடுிரான்.) 

கான் சந்தோஷமாய்-.-போய்வருகிறேன் ! பிராண...... 

| மறிச்சின்றாள்.] 

சரி ஈசன் ஒவர் இருக்கின்ளார-..சந்தகமில்லை [- சூர 

சேனா! &.....- 

ஐயனே ! இனி என்ரிஜமான பெயரை வெளியிடலாம்--ரான் 

விரார்தன். 

நீ ஸ்ரீ முகிபின் தமயனோ? 

ஆம். இ.து வரையில் என் தங்கையைக் கெடுத்த பாதகளைக் 

கொல்ல வேண்டுமென்று மாறுவேடம்பூண்டு இங்களம் கஷ்ட 

ப்பட்டதற்கு இன்றையதினம் தான் என் சபதம் நிறைவேறிற்று 

ஜெயமசேேவன் தான் அ௮ப்பாதசன் என்று முன்பே அறிந்தும் 

பன்முறை தப்பினான் என் கரத் இனின்றும். இன்று சான்
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அகப்பட்டான் -- என் சபதமும் நிறைவேறியது -- ஆயினும் 

௮ரைக்ஷணம் முன்புவர்திருப்பேளனாயின் | ° 

விராக்தா ! என்விதி | 8 என்ன செய்வாய் பாபம் 1--வி.ராந்தா ! 
ஒன்றும் பேசாது உடனே போய் சுகுமாரனை அழைத்துவா. 

எனக்கு மறுபடியும் பித்தம் பிடிக்கும் போலிருக்கின்றது !-- 
போ உடனே | | க. ரசேனன் போூருன். | 

ஹா! ஹா! இதுதானோ முடிவு ?-...வேறு வழியில்லை 1--சுகமா 

சன் வந்தால் தடுப்பான் ! ௮வன் வருமுன் முடித் விடவேண் 

டும் !--8 யோ ! நாகைச் செய்தல் தவருயிற்றே 1---யாரிதைச் 
செ.ப்யவல்லார்9-...நித்யாகந்தா ! நித்யாநந்தா ! நித்யாகக்தா [..... 

நீத்யாநந்தன் தடி.வருகிறான். 

நினை ததன் ! 

நித்யாநந்தா !-..இப்படிவா !-...வெட்டு இவவிட தஇல் விரைவில் ! 

மாட்டேன் !....- 

என்ன சொன்னாய் 7-..கித்யாகந்தா ! நான் உன் மீது கோபம் 

கொள்வது தவறு ! 8யயோ பாவம் !-.நான் சொல்வசைக்சேள். 

உனக்கு நான் மரிப்பது இஷ்டமா அல்லது மறுபடியும் பயித் 

இயக்சாரனாவது இஷ்...மா 9-9ெட்டு இங்கே ! 

சரி ! [சுக்ரன் தொடையில் வாளால் வெட்ட, ரத்தம்பெருகுன்றது.] 

எனக்கு உத்திரவு கொடுங்கள். 

நித்யாகர்சா ! வேண்டாம் சான் சொல்வதைக்கேள் ! 

மாட்டேன் ! மன்னியும்... 

சுதமாரன் விரைந்தோடி வருகிருன் சூரசேனன், தேவரதன் 

பின்னால் வருஜொர்கள். 
சுந்தரா ! சுந்தரா | 

நான் முன்பு போகிறேன் ! [சன் வாளின்மீது பாய்ந்து wa Screw. | 

இதென்ன? நித்யாகந்தசா ! பொறு !பொறு ! 

் 174
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இரண்டு நண்பர்கள். அங்கம் - 5. 

சுகுமாரா | இப்படிவா ! அவனை த்தரிக்சு உன்னால் ஆகாது! வா 
இப்படி விரைவில, 

ஐயோ ! சுந்தரா | நீயும் !- - 

குமாரா! கோபித்துக் கொள்ளாதே என்மீது ! என் உத்திர 

வின் மீது நிதிய/கர்தஈ௱ எனக்குதவினன் ! இனி நான் இந்த 

ஜன்மத்துடன் இருந்சென்னபயன் ? குமாரா !- -இனி கொஞசம் 

கேரம்தானிருக்கின்றது. இன்றும் அருகில்வா !- -சூரசேனா ! 
தேளாதகா ! கொஞ்சம் ஒருபுறமாய் இருங்கள். 

சுந்தா ! சுந்தரா! - 

Apis! கான ஈர்கோஷமாய்ச் சாஇன்ிறன். அதற்காக நீ 
சந்சோஷமல்ல?2வா படவேண்டும! மறுபடியும் பித்தம்பிடித் 

தீஇரிய விரும்புவாயா நீ?--காலம் கெருக்கிவிட்டது.-.-நான் 
உன்னைச் லசகள்விகள் சேடகேேணடும்-...விரைவில் பதில் 

உரை. எனக்கேன் இக & BIG 5 ர்த்து ? 

ஊழ்வினை 1 

ஆம் ஆ அம் !--என் ப।பங்களெல்லாம் பரிஹ, ரிக்கப்பட்டனவா ? 

இனிவரும் ஜன மத்திலாவது சுகமாய் வாழ் வனா? 

ஈசனுக்குக்தான்---தெரியும் ௮து ! 

குமாரா| ஈமது ககேகத்தின்--முடிவு இது கானா? 

அன்று] அன்று! 

உன்னை ரான் மறுபடியும் காண்பேனா? 

_..காண்பாய்| 

எந்த ஜன்மத்தில் ?--எபபொழுது ?--௪ப்படி. ? 

௮து--என்னால்--கூறமுடியாது. 

உன்னைக்காண் பேன்--என்பதில் சந்தேகமில்லை ?ப ? 

இல்லை-- அணுவளவும் இல்லை ! 

சந்தோஷம் ! இனி மனதில் ஒன்று மின்றி மரிப்பேன் டட. சே 

வரதா விராந்தா! இப்படிவாருங்கள், உலக மென்னும் அரக்
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சத்தில் இர்த வேடத்தில் ரான் அடவேண்டிய௰ ஆட்டம் gy 

ஆய்விட்டது ! சான் விடை பெற்றுக்கொள்ளுகேன் ! சுகமாய் 
வாழுங்கள் ! பதினாபிரவருக்கு ஜெயமுண்டாகுமாக ! குமாரா... 

என்னை மனோரமாவின் பக்கத்தில் வளர்த்துஙகள ! | அப்படியே 

செய்கன்றனர்.] குமாரா | என்வருந்துகின்றாய் ? சர்கோஷமல்ல 

வோ படவேண்டும் நீ! இதுகான் நீயாயம்!.. இதுதான் சுகம்! 

வருந்தாதே !--மஷஞோமாவின் கரத்தை என் காத்தில்வை ! 

௮ம் அப்படித்தான் - இது யாருடையகரம் இச்தக்கையில் ?-- 
சத்திபவதி! ம்.ம் ! மெல்ல ௮ழைத்துப்போங்கள் ! சத்திய 

வதி! மனோரமா 1 -சுகுமாரா !-9£கத்தரம்வா !--9க்யாகந்தன் 

அழைக்கிறான் அதோ !-- 

சுகு. சுந்தரா...அஞ்சாதே...-நாலும் வருன்றேன்.-சீக்கிரத்தில். 

சு. அம் ம் .....| மரிக்சன்றான். ] 

சுகு. ஈசனே ! ..ஈரனே ! எல்லாம் உன் அருள் | 
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